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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 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 7 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 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 6ης Αυγούστου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

060
999

34,6
34,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
63,2
51,0
52,1
55,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

133,6
147,8
126,8
243,9
115,8
151,9
153,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

61,5
88,5
72,8
63,8
43,7
55,5
61,6
84,3
66,5

0808 20 50

052
388
512
528
999

117,2
98,5
52,8
85,5
88,5

0809 20 95

052
400
404
999

316,9
261,2
258,0
278,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

129,8
129,8

0809 40 05

064
068
094
624
999

67,2
72,5
72,0
183,8
98,9

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(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. 1401/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 245/2001 για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί η προθεσµία για την ανακοίνωση στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη των συγκεντρωτικών πληροφοριών για την περίοδο εµπορίας.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή
ινών (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 651/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 245/2001 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 651/
2002, προβλέπει ότι είναι επιλέξιµα για ενίσχυση στη µεταποίηση άχυρο λίνου και κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών, µόνον ίνες που παράγονται πριν από την 1η
Μαΐου που έπεται του τέλους της εν λόγω περιόδου εµπορίας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος
2 του εν λόγω κανονισµού, η ενίσχυση στη µεταποίηση και,
ενδεχοµένως, η συµπληρωµατική ενίσχυση που καθιερώθηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 καταβάλλονται από το κράτος µέλος πριν από την 1η Αυγούστου που
έπεται της προαναφερθείσας προθεσµίας.
Λαµβάνοντας υπόψη το αναγκαίο χρονικό διάστηµα για να
υλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες και οι έλεγχοι που
προηγούνται της χορήγησης και της οριστικής καταβολής
των ενισχύσεων, πρέπει να µεταφερθεί η προθεσµία
πληρωµής των ενισχύσεων από το κράτος µέλος. Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί αναδροµική εφαρµογή του µέτρου από την 1η
Αυγούστου 2003.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 245/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, η ηµεροµηνία «1 Αυγούστου»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «15 Οκτωβρίου».
2. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3, η ηµεροµηνία «30 Σεπτεµβρίου»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «15 ∆εκεµβρίου».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσης
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ L 101 της 17.4.2002, σ. 3.
(3) ΕΕ L 35 της 6.2.2001, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1402/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Αυγούστου 2003
περί συντάξεως προγράµµατος πινάκων και ορισµών αναφεροµένων στις βασικές στατιστικές έρευνες επί
των αµπελουργικών εκτάσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής γεωργικής
στατιστικής και της επιτροπής διαχειρίσεως οίνων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συµβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί των στατιστικών ερευνών επί των αµπελουργικών εκτάσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 2329/98 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK)
αριθ. 2585/2001 (4), και ιδίως το άρθρο 73,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 991/79 της Επιτροπής, της 17ης
Μαΐου 1979, περί συντάξεως προγράµµατος πινάκων και
ορισµών αναφεροµένων στις βασικές στατιστικές έρευνες επί
των αµπελουργικών εκτάσεων και καταργήσεως των κανονισµών αριθ. 143 και αριθ. 26/64/ΕΟΚ (5) έχει τροποποιηθεί
κατά τρόπο ουσιαστικό (6). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για
λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση του
εν λόγω κανονισµού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µορφή του προγράµµατος πινάκων για τις βασικές έρευνες επί
των αµπελουργικών εκτάσεων καθορίζεται στο παράρτηµα I.
Άρθρο 2
1. Οι ορισµοί που αναφέρονται στις βασικές έρευνες εµφαίνονται στο παράρτηµα II.
2. ∆εδοµένου ότι οι βασικές στατιστικές έρευνες αναφέρονται
επί της καταστάσεως στο τέλος µιας αµπελουργικής περιόδου, η
φυτευοµένη αµπελουργική έκταση, η αναφυτευοµένη ή εµβολιασµένη κατά την αµπελουργική περίοδο που προηγείται της
ερεύνης, θεωρείται ηλικίας µικροτέρας του ενός έτους.
Άρθρο 3
Ο κανονισµός (EOK) αριθ. 991/79 καταργείται.

Κατά τους όρους του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79, τα
κράτη µέλη πρέπει να ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα των
βασικών ερευνών, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα πινάκων που
θα συνταχθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 8 του εν λόγω κανονισµού.

Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙV.

Για να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότης των στοιχείων που
εµφαίνονται σε αυτούς τους πίνακες, πρέπει να προβλεφθούν
ορισµένοι ορισµοί αναφερόµενοι στις βασικές έρευνες.

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

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124.
ΕΕ L 291 της 30.10.1998, σ. 2.
ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 10.
ΕΕ L 129 της 28.5.1979, σ. 1.
Βλέπε παράρτηµα ΙΙI.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (1) ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (%) ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΜΠΕΛΟ
2.1. Όλες οι εκµεταλλεύσεις.
2.2. Εκµεταλλεύσεις που έχουν αποκλειστικά εκτάσεις προοριζόµενες για την παραγωγή v.q.p.r.d.
2.3. Εκµεταλλεύσεις που έχουν αποκλειστικά εκτάσεις προοριζόµενες για την παραγωγή άλλων οίνων.
2.4. Εκµεταλλεύσεις που έχουν αποκλειστικά εκτάσεις καλλιεργούµενες µε επιτραπέζιες ποικιλίες.
2.5. Εκµεταλλεύσεις που έχουν αποκλειστικά εκτάσεις καλλιεργούµενες µε ποικιλίες σταφίδων (2).
2.6. Άλλες εκµεταλλεύσεις που έχουν αµπελουργικές εκτάσεις (3).

(1) Για τους πίνακες 2.1 έως 2.6, η έκταση για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου δεν λαµβάνεται υπόψη.
(2) Προαιρετικό για όλα τα κράτη µέλη εκτός από την Ελλάδα.
(3) «Άλλες» σηµαίνει εκµεταλλεύσεις που δεν ανήκουν στις εκµεταλλεύσεις των τύπων 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ (%) ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΜΕ V.Q.P.R.D. ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΣΕ
ΕΚΤΑΡΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ, ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) εκµετάλλευση:
η τεχνικοοικονοµική µονάδα που υπόκειται σε διαχείριση και παράγει γεωργικά προϊόντα·
β) χρησιµοποιουµένη γεωργική έκταση:
το σύνολο της εκτάσεως καλλιεργησίµων γαιών, µονίµων λειµώνων και βοσκοτόπων, γαιών καταλαµβανοµένων από µόνιµες
καλλιέργειες και οικογενειακούς κήπους·
γ) καλλιεργούµενη αµπελουργική έκταση:
το σύνολο των φυτευµένων µε άµπελο εκτάσεων σε απόδοση και εκείνων που δεν έχουν εισέλθει ακόµη σε απόδοση, και
προορίζονται για την παραγωγή σταφυλιών ή/και την παραγωγή υλικού αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου οι οποίες
υπόκεινται κανονικά σε καλλιεργητικές εργασίες για την παραγωγή εµπορευσίµου προϊόντος·
δ) εκτάσεις καλλιεργούµενες µε οινοποιήσιµες σταφυλές για v.q.p.r.d.:
εκτάσεις, καλλιεργούµενες µε οινοποιήσιµες ποικιλίες, κατάλληλες για την παραγωγή οίνων ποιότητος που παράγονται εντός
καθορισµένων περιοχών (v.q.p.r.d.), οι οποίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,
στις προδιαγραφές που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή αυτού, καθώς και στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του
κανονισµού αυτού·
ε) εκτάσεις καλλιεργούµενες µε οινοποιήσιµες ποικιλίες για άλλους οίνους:
εκτάσεις, καλλιεργούµενες µε οινοποιήσιµες ποικιλίες προοριζόµενες για την παραγωγή άλλων οίνων εκτός από v.q.p.r.d.·
στ) αµπελουργική περίοδος:
η αµπελουργική περίοδος που αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει στις 31 Ιουλίου·
ζ) υλικά αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου, φυτώρια, µητρικές φυτείες υποκειµένων:
όπως αυτά καθορίζονται στην οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί της εµπορίας των
υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου (1)·
η) οινοποιήσιµες ποικιλίες, επιτραπέζιες ποικιλίες:
οι ποικιλίες όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(1) ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 991/79 της Επιτροπής (ΕΕ L 129 της 28.5.1979, σ. 1)
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2802/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 15)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 991/79

Παρόν κανονισµός

Άρθρα 1 και 2

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 3

–

–

Άρθρο 3

–

Άρθρο 4

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

–

Παράρτηµα III

–

Παράρτηµα IV
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1403/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µουρούνας από σκάφη που φέρουν σηµαία Γαλλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1091/
2003 (4), προβλέπει ποσοστώσεις µουρούνας για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία έως την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα µουρούνας στα ύδατα των ζωνών ICES
ΙΙ, IV και V (ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην
κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που

(3)

φέρουν γαλλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία,
έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για
το 2003. Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος
αυτού από τις 20 Ιουλίου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα µουρούνας στα ύδατα των ζωνών ICES ΙΙ, IV και V
(ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία ή
είναι νηολογηµένα στη Γαλλία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία µουρούνας στα ύδατα των ζωνών ICES ΙΙ,
IV και V (ύδατα ΕΚ και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή
δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν γαλλική σηµαία
ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία, καθώς και η διατήρηση επί του
σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 20 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
157 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
26.6.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1404/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2003
για τη διακοπή της αλιείας πεσκαντρίτσας από σκάφη που φέρουν σηµαία Γαλλίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1091/
2003 (4), προβλέπει ποσοστώσεις αλιευµάτων πεσκαντρίτσας
για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα πεσκαντρίτσας στα ύδατα των ζωνών
VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (ύδατα της ΕΚ), από σκάφη

(3)

που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη
Γαλλία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει
χορηγηθεί για το 2003. Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία
του αποθέµατος αυτού από τις 20 Ιουλίου 2003. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα πεσκαντρίτσας στα ύδατα των ζωνών VIIIc, IX, X,
COPACE 34.1.1 (ύδατα της ΕΚ), από σκάφη που φέρουν γαλλική
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία, θεωρούνται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το
2003.
Απαγορεύεται η αλιεία πεσκαντρίτσας στα ύδατα των ζωνών VIIIc,
IX, X, COPACE 34.1.1 (ύδατα της ΕΚ), από σκάφη που φέρουν
γαλλική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Γαλλία, καθώς και η
διατήρηση επί του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του
εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα
σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 20 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
157 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
26.6.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 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 7 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 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.

7.8.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 199/15

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

198,00

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

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

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

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. 638/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 93 της 9.4.2003, σ. 3).
(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)

—

256,65

204,91

240,46

298,82

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

213,99

272,35

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

26,47

26,47

—

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Ιουλίου 2003
σχετικά µε την πλήρωση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 3/2002 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας, της 23ης Οκτωβρίου 2002, όσον αφορά την παράταση της περιόδου
που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) στην ευρωπαϊκή συµφωνία
(2003/588/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η αρχική πενταετής περίοδος έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου
1996.

(4)

Η Πολωνία ζήτησε να παραταθεί η προαναφερόµενη περίοδος, τον Απρίλιο του 1997.

(5)

Είναι σκόπιµο να παραταθεί η εν λόγω περίοδος για οκτώ
επιπλέον έτη, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου
1997, ή µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της Πολωνίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα µε το ποια ηµεροµηνία προηγείται.

(6)

Προς τον σκοπό αυτό, στις 23 Οκτωβρίου 2002, το συµβούλιο σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας εξέδωσε την απόφαση αριθ.
3/2002, η οποία εφαρµόζεται προσωρινά από την ηµεροµηνία αυτή.

(7)

Με το άρθρο 1 της απόφασης αριθ. 3/2002 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας γίνεται δεκτή παράταση της
προαναφερθείσας περιόδου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι
οριζόµενοι στα άρθρα 2 και 3 όροι.

(8)

∆υνάµει του άρθρου 2 της απόφασης αριθ. 3/2002 του
συµβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας, προϋπόθεση για την
παράταση της προαναφερθείσας περιόδου αποτελεί η υποβολή από την Πολωνία στην Επιτροπή προγράµµατος αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικών σχεδίων για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας
και τα οποία αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από την εθνική
αρχή παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων (την υπηρεσία
ανταγωνισµού και προστασίας των καταναλωτών).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο ε),
την απόφαση αριθ. 3/2002 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας
όσον αφορά την παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) της
ευρωπαϊκής συµφωνίας, και ιδίως το άρθρο 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της
∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου (1), υπεγράφη τον
∆εκέµβριο του 1991.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της
ευρωπαϊκής συµφωνίας ορίζει ότι, κατά τη διάρκεια των
πρώτων πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας,
και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σηµείο iii) του
ίδιου άρθρου, η Πολωνία µπορεί, κατ' εξαίρεση, να χορηγεί,
όσον αφορά τα προϊόντα χάλυβα, κρατικές ενισχύσεις για
αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι αυτό οδηγεί στη βιωσιµότητα των ενισχυόµενων επιχειρήσεων στα πλαίσια κανονικών συνθηκών της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης. Το ποσό και η ένταση των ενισχύσεων περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την
αποκατάσταση της βιωσιµότητας και µειώνονται προοδευτικά και το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης συνδέεται µε τη
συνολική ορθολογική διαχείριση και µείωση του συνολικού
παραγωγικού δυναµικού στην Πολωνία.

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.1993, σ. 2.

L 199/18
(9)
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Το πρωτόκολλο αριθ. 8 για την αναδιάρθρωση της πολωνικής χαλυβουργίας, το οποίο επισυνάπτεται στη συνθήκη
για την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της
∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της
Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας και της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας, προβλέπει ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Πολωνία για
τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης σε συγκεκριµένα τµήµατα
της πολωνικής χαλυβουργίας, υπό ορισµένες προϋποθέσεις,
θεωρούνται σύµφωνες µε την κοινή αγορά. Ο πρώτος από
αυτούς τους όρους αφορά την παράταση της προβλεπόµενης στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ.
2 προθεσµίας για τα προϊόντα ΕΚΑΧ της ευρωπαϊκής συµφωνίας, µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης. Η παράγραφος 5
του πρωτοκόλλου αριθ. 8 προβλέπει ότι κάθε τυχόν ιδιωτικοποίηση κερδοφόρας επιχείρησης θα τηρεί τους ίδιους
όρους. Η παράγραφος 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 8 προβλέπει ότι η βοήθεια για την αναδιάρθρωση που χορηγείται στις
επωφελούµενες εταιρίες, προσδιορίζεται βάσει των αιτιολογήσεων που εκτίθενται στο εγκριθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης της χαλυβουργίας και στα µεµονωµένα σχέδια, όπως
εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο και δεν θα υπερβεί PLN
3 387 070 000. Η παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου αυτού
προβλέπει τις ελάχιστες µειώσεις καθαράς δυναµικότητας
που πρέπει να επέλθουν. Οι παράγραφοι 8 και 9 του πρωτοκόλλου αυτού προβλέπουν την εφαρµογή επιχειρηµατικών
σχεδίων από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις.

7.8.2003

(13)

Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι η εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των σχεδίων θα συµβάλει στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων υπό κανονικές συνθήκες της
αγοράς, µέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης. Το
ποσό και η ένταση της ενίσχυσης θα πρέπει να περιορίζονται
αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου επίπεδο, και η ενίσχυση για την αναδιάρθρωση στην
πολωνική χαλυβουργία θα πρέπει να παύσει να καταβάλλεται
στο τέλος του 2003. Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης θα
πρέπει να συνδέεται µε τη συνολική ορθολογική διαχείριση
και µείωση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού στην
Πολωνία και το πρόγραµµα θα πρέπει να τηρεί όλες τις
αναλήψεις υποχρεώσεων που συµφωνήθηκαν στις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις.

(14)

Η αξιολόγηση καταλήγει εποµένως στο συµπέρασµα ότι το
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και τα σχέδια που υπέβαλε η
Πολωνία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος
4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας και,
στην παρούσα φάση, τους όρους που τίθενται στο πρωτόκολλο αριθ. 8 της συνθήκης για την ένταξη.

(15)

Οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης
αριθ. 3/2002 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας
πληρούνται,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο

(10)

Τον Απρίλιο του 2003, η Πολωνία υπέβαλε στην Επιτροπή
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και επιχειρηµατικά σχέδια, τα
οποία αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία
ανταγωνισµού και προστασίας του καταναλωτή. Σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 3/2002 του συµβουλίου
σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας, προϋπόθεση για την παράταση της
προαναφερθείσας περιόδου αποτελεί η τελική αξιολόγηση,
από την Επιτροπή, του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και
των σχεδίων.

Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και τα επιχειρηµατικά σχέδια που
υπέβαλε η Πολωνία στην Επιτροπή, στις 4 Απριλίου 2003, δυνάµει
του άρθρου 2 της απόφασης αριθ. 3/2002 του συµβουλίου
σύνδεσης ΕΕ-Πολωνίας σχετικά µε την παράταση της περιόδου η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου
αριθ. 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2.

(11)

Η Επιτροπή προέβη σε τελική αξιολόγηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των σχεδίων που υπέβαλε η
Πολωνία.

Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2003.

(12)

Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση για να επανακτήσουν τον βιώσιµο χαρακτήρα
τους ορισµένες εταιρίες της πολωνικής χαλυβουργίας.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Ιουλίου 2003
για τη σύναψη της συµφωνίας επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Χιλής
(2003/589/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 170 παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση, και την παράγραφο
3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτρoπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή διαπραγµατεύτηκε, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µε
τη ∆ηµοκρατίας της Χιλής.

(2)

Η συµφωνία αυτή υπεγράφη, εξ ονόµατος της Κοινότητας,
στις 23 Σεπτεµβρίου 2002, στις Βρυξέλλες, υπό την επιφύλαξη ενδεχόµενης σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία.

(3)

Η συµφωνία αυτή θα πρέπει να εγκριθεί,

(1) Πρόταση της 24ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη της 3ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Χιλής εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου προβαίνει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της συµφωνίας.
Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας
της Χιλής
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εφεξής αποκαλούµενη «Κοινότητα»),
αφενός, και
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ (εφεξής αποκαλούµενη «Χιλή»),
αφετέρου,
εφεξής αποκαλούµενες «µέρη»,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συµφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Χιλής, η οποία συνήφθη στις 20 ∆εκεµβρίου 1990,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σηµασία που έχουν η επιστήµη και η τεχνολογία για την οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη
καθώς και το άρθρο 16 της συµφωνίας-πλαισίου για τη συνεργασία η οποία έχει τελικό στόχο την προετοιµασία σύνδεσης πολιτικού και οικονοµικού χαρακτήρα, η οποία υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 21 Ιουνίου 1996,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την παρούσα επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας και της Χιλής,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Κοινότητα και η Χιλή διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων έργων επίδειξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), σε ένα αριθµό πεδίων κοινού ενδιαφέροντος και ότι
µπορεί να προκύπτει αµοιβαίο όφελος από τη συµµετοχή ενός µέρους στην έρευνα και στην ανάπτυξη του άλλου, βάσει της
αµοιβαιότητας,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη δηµιουργία µιας επίσηµης βάσης συνεργασίας στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας µε
σκοπό να επεκταθεί και να ενταθεί η διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεργασίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος και να ενθαρρυνθεί
η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της συνεργασίας αυτής προς οικονοµικό και κοινωνικό όφελος αµφοτέρων των µερών,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η παρούσα συµφωνία αποτελεί τµήµα της γενικότερης συνεργασίας µεταξύ της Χιλής και της
Κοινότητας,
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός

γ) «πνευµατική ιδιοκτησία»: έχει την έννοια που ορίζεται στο
άρθρο 2 της σύµβασης της Στοκχόλµης, της 14ης Ιουλίου
1967, για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και στη συµφωνία TRIPS·

Τα µέρη ενθαρρύνουν, αναπτύσσουν και διευκολύνουν τις δραστηριότητες ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας µεταξύ της
Κοινότητας και της Χιλής σε επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία
κοινού ενδιαφέροντος.

δ) «κοινή έρευνα»: έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης ή
επίδειξης που εκτελείται µε χρηµατοδοτική υποστήριξη ενός ή
και των δύο µερών, και το οποίο συνεπάγεται συνεργασία
µεταξύ συµµετεχόντων τόσο από την Κοινότητα όσο και από
τη Χιλή·

Άρθρο 2

ε) «έργο επίδειξης»: το έργο που αποσκοπεί να καταδείξει τη βιωσιµότητα νέων τεχνολογιών, διαδικασιών, υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρουν ένα δυνητικό οικονοµικό πλεονέκτηµα,
το οποίο όµως δεν µπορεί να είναι άµεσα εµπορεύσιµο·

Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:
α) «δραστηριότητα συνεργασίας»: κάθε δραστηριότητα που αναλαµβάνουν ή υποστηρίζουν τα µέρη, κατ' εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, η οποία συµπεριλαµβάνει κοινή έρευνα·

στ) «έρευνα και ανάπτυξη» (Ε & Α): δηµιουργική εργασία που
διεξάγεται µε συστηµατικό τρόπο, έτσι ώστε να διευρύνεται το
πεδίο των γνώσεων στον ανθρώπινο, πολιτιστικό, κοινωνικό και
τεχνολογικό τοµέα και να χρησιµοποιούνται αυτές οι γνώσεις
για να τροφοδοτήσουν νέες εφαρµογές·

β) «πληροφορίες»: τα επιστηµονικά ή τεχνικά δεδοµένα, αποτελέσµατα ή µέθοδοι έρευνας και ανάπτυξης που είναι προϊόν
κοινής έρευνας, η οποία διεξάγεται κατ' εφαρµογήν της παρούσας συµφωνίας, καθώς και οιαδήποτε άλλα δεδοµένα κρίνονται
απαραίτητα από τους συµµετέχοντες στις δραστηριότητες
συνεργασίας, και από τα ίδια τα µέρη, εφόσον απαιτείται·

ζ) «συµµετέχων» ή «ερευνητική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ερευνητικό ίδρυµα, εταιρείες ή κάθε άλλη νοµική
οντότητα ή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Κοινότητα ή στη
Χιλή που συµµετέχει σε δραστηριότητες συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ίδιων των µερών.
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Άρθρο 3
Αρχές
Οι δραστηριότητες συνεργασίας διεξάγονται βάσει των ακόλουθων
αρχών:
α) αµοιβαίο όφελος µε βάση τη γενική στάθµιση των πλεονεκτηµάτων·
β) αµοιβαία πρόσβαση στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναλαµβάνει κάθε µέρος·
γ) έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που µπορεί να επηρεάσει τις
δραστηριότητες συνεργασίας·
δ) αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής της συνεργασίας
1.
Η συνεργασία βάσει της παρούσας συµφωνίας δύναται να
καλύπτει όλες τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης εφεξής αποκαλούµενες «ΕΤΑ» που υπάγονται στην
πρώτη δράση του προγράµµατος-πλαισίου δυνάµει του άρθρου
164 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
καθώς και όλες τις παρόµοιες δραστηριότητες ΕΤΑ που αναπτύσσει
η Χιλή στα αντίστοιχα επιστηµονικά και τεχνολογικά πεδία.
2.
Η παρούσα συµφωνία δεν επηρεάζει τη συµµετοχή της Χιλής,
µε την ιδιότητα της αναπτυσσόµενης χώρας, σε κοινοτικές δραστηριότητες στο πεδίο της αναπτυξιακής έρευνας.

Άρθρο 5
Μορφές συνεργασίας
Τα µέρη θα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των οργανισµών έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης στις δραστηριότητες συνεργασίας,
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές
διατάξεις και πολιτικές τους, ούτως ώστε να παρέχουν ανάλογες
ευκαιρίες στις δικές τους δραστηριότητες έρευνας και επιστηµονικής ανάπτυξης και τεχνολογίας.
Οι δραστηριότητες συνεργασίας δύνανται να λαµβάνουν τις ακόλουθες µορφές:
1. συµµετοχή χιλιανών οντοτήτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης σε έργα ΕΤΑ του προγράµµατος-πλαισίου και,
αντιστρόφως, συµµετοχή εγκατεστηµένων στην Κοινότητα
οντοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε χιλιανά
έργα που εµπίπτουν σε ανάλογα πεδία ΕΤΑ. Η συµµετοχή
αυτή υπόκειται στους κανόνες και στις διαδικασίες που
ισχύουν σε κάθε µέρος·
2. συνένωση ήδη εκτελούµενων έργων ΕΤΑ σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στα προγράµµατα ΕΤΑ κάθε µέρους·
3. κοινά έργα ΕΤΑ, εντός του πλαισίου των επιστηµονικών και
τεχνολογικών πολιτικών τους, ιδίως εκείνων που σχετίζονται µε
επιστηµονικές και τεχνολογικές διερευνητικές δραστηριότητες·
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4. επισκέψεις και ανταλλαγές επιστηµόνων και τεχνικών εµπειρογνωµόνων, καθώς και ειδικών από το δηµόσιο τοµέα, τα πανεπιστήµια και τον ιδιωτικό τοµέα στο πεδίο του σχεδιασµού και
της εφαρµογής πολιτικών στον τοµέα της επιστήµης και της
τεχνολογίας·
5. από κοινού διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, συµποσίων και
εργαστηρίων καθώς και συµµετοχή εµπειρογνωµόνων στις
δραστηριότητες αυτές·
6. επιστηµονικά δίκτυα και εκπαίδευση των ερευνητών·
7. εναρµονισµένες δράσεις για τη διάδοση αποτελεσµάτων/ανταλλαγής εµπειρίας από τα κοινά έργα ΕΤΑ, που έχουν χρηµατοδοτηθεί, ή για το συντονισµό τους·
8. ανταλλαγές και από κοινού χρήση εξοπλισµού και υλικών,
συµπεριλαµβανοµένης της κοινής χρήσης προηγµένων ερευνητικών εγκαταστάσεων·
9. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές, τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα προγράµµατα που
σχετίζονται µε τη συνεργασία βάσει της παρούσας συµφωνίας·
10. οιαδήποτε άλλη µορφή συστήνει, ενδεχοµένως, η διευθύνουσα
επιτροπή, η οποία κρίνεται σύµφωνη µε τις πολιτικές και τις
διαδικασίες που εφαρµόζονται σε αµφότερα τα µέρη.

Άρθρο 6
Συντονισµός

και

διευκόλυνση των
συνεργασίας

δραστηριοτήτων

α) Ο συντονισµός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας, βάσει της παρούσας συµφωνίας, επιτελούνται εξ ονόµατος της Χιλής, από την εθνική επιτροπή επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας (CONICYT), αποκεντρωµένη υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, µε δική της νοµική προσωπικότητα, ή
από άλλους οργανισµούς τους οποίους η Χιλή θα µπορούσε
να κοινοποιήσει ανά πάσα στιγµή κατόπιν προηγούµενης
έγγραφης ειδοποίησης, και, εξ ονόµατος της Κοινότητας, από
τις υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις
αρµόδιες για τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες ΕΤΑ,
που ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα.
β) Για τη διαχείριση της παρούσας συµφωνίας, τα εκτελεστικά
όργανα συγκροτούν διευθύνουσα επιτροπή Ε & Τ συνεργασίας,
εφεξής αποκαλούµενης «διευθύνουσα επιτροπή»· η εν λόγω
επιτροπή συγκροτείται από παρόµοιο αριθµό επισήµων αντιπροσώπων κάθε µέρους και έχει συµπροέδρους που προέρχονται από τα µέρη· θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
γ) Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
1. να προωθεί και να επιβλέπει τις διάφορες δραστηριότητες
συνεργασίας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 2 και 4 της
παρούσας συµφωνίας, καθώς και εκείνες που θα εκτελούνται
στο πλαίσιο της ΕΤΑ για αναπτυξιακούς σκοπούς,
2. να υποδεικνύει, για το επόµενο έτος, σύµφωνα µε το άρθρο
5 σηµεία 1 και 2, µεταξύ των δυνητικών πεδίων ΕΤΑ που
προσφέρονται για συνεργασία, τα πεδία ή υποπεδία αµοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν προτεραιότητα και στα
οποία επιδιώκεται συνεργασία,

L 199/22

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

3. να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 σηµείο 2, στους επιστήµονες αµφοτέρων των µερών, τη συνένωση εκείνων από
τα έργα τους που είναι συµπληρωµατικά και αποφέρουν
αµοιβαίο όφελος,
4. να προβαίνει σε συστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 5 σηµείο
10,
5. να συνιστά στα µέρη τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της
συνεργασίας συνεπείς προς τις αρχές που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία,
6. να αξιολογεί την αποτελεσµατική λειτουργία και εφαρµογή
της παρούσας συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των υπό εξέλιξη έργων συνεργασίας στα οποία
συµµετέχει η Χιλή, µε την ιδιότητα της αναπτυσσόµενης
χώρας, στα πλαίσια των κοινοτικών δραστηριοτήτων έρευνας για αναπτυξιακούς σκοπούς,
7. να υποβάλλει στα µέρη ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση, το επιτευχθέν επίπεδο και την αποτελεσµατικότητα
της συνεργασίας που έχει αναληφθεί δυνάµει της παρούσας
συµφωνίας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη µεικτή επιτροπή που συστάθηκε από τη συµφωνία-πλαίσιο για τη
συνεργασία, τον Ιούνιο του 1996.
δ) Η διευθύνουσα επιτροπή, κατά γενικό κανόνα, συνεδριάζει ετησίως, κατά προτίµηση πριν από τη συνεδρίαση της µεικτής επιτροπής, που έχει συσταθεί από τη συµφωνία-πλαίσιο για τη
συνεργασία του 1996, σύµφωνα µε από κοινού αποδεκτό χρονοδιάγραµµα, και λογοδοτεί προς την τελευταία. Οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται εναλλάξ στην Κοινότητα και στη Χιλή.
Έκτακτες συνεδριάσεις δύνανται να συγκαλούνται κατόπιν
αιτήσεως οιουδήποτε από τα µέρη.
ε) Οι αποφάσεις της διευθύνουσας επιτροπής λαµβάνονται συναινετικά. Σε κάθε συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά στα οποία
καταγράφονται οι αποφάσεις και τα κυριότερα σηµεία που
συζητήθηκαν. Τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται από τους
συµπροέδρους της διευθύνουσας επιτροπής.
στ) Κάθε µέρος αναλαµβάνει το κόστος της συµµετοχής του στις
συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής. Τα οδοιπορικά και
τα έξοδα διαµονής των συµµετεχόντων, για τις συνεδριάσεις
της αυτές, επιβαρύνουν τα µέρη µε τα οποία συνδέονται. Οι
λοιπές δαπάνες, που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις, επιβαρύνουν το µέρος υποδοχής.

Άρθρο 7
Χρηµατοδότηση
α) Οι δραστηριότητες συνεργασίας εξαρτώνται από τους διατιθέµενους πόρους καθώς και τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, πολιτικές και προγράµµατα που ισχύουν στο έδαφος κάθε
µέρους. Οι δαπάνες επιλεγµένων δραστηριοτήτων συνεργασίας
επιµερίζονται µεταξύ των συµµετεχόντων, χωρίς να µεταφέρονται
πόροι από το ένα µέρος στο άλλο.
β) Όταν ειδικός µηχανισµός συνεργασίας ενός µέρους παρέχει
οικονοµική στήριξη σε συµµετέχοντες του άλλου µέρους,
τέτοιου είδους ενισχύσεις, χρηµατοοικονοµικές ή λοιπές συνει-
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σφορές του ενός µέρους στους συµµετέχοντες του άλλου
µέρους, προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών, χορηγούνται άνευ επιβαρύνσεων και δασµών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο έδαφος κάθε
µέρους.
γ) Τα έργα ΕΤΑ, στα οποία συµµετέχει η Χιλή µε την ιδιότητα της
αναπτυσσόµενης χώρας και τα οποία χρηµατοδοτούνται στα
πλαίσια των κοινοτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της αναπτυξιακής έρευνας, εξαιρούνται από τις διατάξεις του στοιχείου α).

Άρθρο 8
Είσοδος προσωπικού και εξοπλισµός
Κάθε µέρος λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα και καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος καθενός από τα µέρη, για να
διευκολύνει την είσοδο και την παραµονή στο έδαφός του καθώς
και την έξοδο από αυτό, των προσώπων, του υλικού, των δεδοµένων και του εξοπλισµού που σχετίζεται µε ή χρησιµοποιείται στις
δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες αναπτύσσουν τα µέρη στο
πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 9
∆ιάδοση και χρήση των πληροφοριών
1. Η διάδοση και η χρήση των πληροφοριών, καθώς και η διαχείριση, η χορήγηση και η άσκηση των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας που απορρέουν από κοινή έρευνα η οποία διεξάγεται
δυνάµει της παρούσας συµφωνίας, υπόκεινται στις απαιτήσεις του
παραρτήµατος.
2. Το εν λόγω παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας συµφωνίας.

Άρθρο 10
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και,
αφετέρου, στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Χιλής. Η διάταξη αυτή
δεν αποκλείει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεργασίας στην
ανοικτή θάλασσα, στο διάστηµα ή στο έδαφος τρίτων χωρών,
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος, καταγγελία και επίλυση διαφορών
α) Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία κατά
την οποία αµφότερα τα µέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν εγγράφως
την ολοκλήρωση των αντίστοιχων απαιτούµενων εσωτερικών διαδικασιών τους.
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β) Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται αρχικώς για αρχική χρονική
περίοδο πέντε ετών και δύναται να ανανεωθεί σιωπηρώς κατόπιν
αξιολόγησης που διενεργείται κατά το τελευταίο έτος κάθε διαδοχικής περιόδου ισχύος.
γ) Η παρούσα συµφωνία δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση των
µερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν υπό τους ίδιους
όρους µε εκείνους που αναφέρονται στο στοιχείο α).
δ) Κάθε µέρος δύναται, ανά πάσα στιγµή, να προβεί σε καταγγελία
της παρούσας συµφωνίας, µε σχετική προειδοποίηση έξι µηνών
προς το άλλο µέρος, εγγράφως και διά της διπλωµατικής οδού.
Η λήξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας δεν επηρεάζει την
ισχύ ή τη διάρκεια ισχύος των διακανονισµών, που έχουν ενδεχοµένως συνοµολογηθεί δυνάµει αυτής, ούτε τα τυχόν συγκεκριµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχουν προκύψει
σύµφωνα µε το παράρτηµα.
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ε) Όλα τα ζητήµατα ή οι διαφορές που σχετίζονται µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας διακανονίζονται
µε κοινή συµφωνία των µερών.
Άρθρο 12
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική,
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείµενα
είναι εξίσου αυθεντικά.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεό-

ντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συµφωνία.
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη ∆ηµοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το παρόν παράρτηµα αποτελεί µέρος της «Συµφωνίας επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Χιλής», εφεξής αποκαλούµενης «συµφωνία».
Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που δηµιουργούνται ή παρέχονται βάσει της παρούσας συµφωνίας, απονέµονται όπως
ορίζει το παρόν παράρτηµα.

I.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το παρόν παράρτηµα εφαρµόζεται στην κοινή έρευνα που αναλαµβάνεται δυνάµει της συµφωνίας, εκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ των µερών.

II. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, η έννοια «πνευµατική ιδιοκτησία» (ΠΙ) ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ)
της συµφωνίας.
2. Το παρόν παράρτηµα αφορά την απονοµή των δικαιωµάτων και συµφερόντων των µερών και των συµµετεχόντων τους.
Κάθε µέρος και οι συµµετέχοντές του µεριµνούν ώστε το άλλο µέρος και οι συµµετέχοντές του να µπορούν να αποκτούν
δικαιώµατα ΠΙ, τα οποία απονέµονται σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα. Άλλως, το παρόν παράρτηµα δεν µεταβάλλει
ούτε θίγει την απονοµή δικαιωµάτων, συµφερόντων και πνευµατικής ιδιοκτησίας µεταξύ ενός µέρους και των υπηκόων
του ή των συµµετεχόντων του, ούτε τους κανόνες διάδοσης και χρήσης των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται από
τη νοµοθεσία και τις πρακτικές κάθε µέρους.
3. Τα µέρη ακολουθούν επίσης τις ακόλουθες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να προβλέπονται στους συµβατικούς διακανονισµούς:
α) αποτελεσµατική προστασία της ΠΙ. Τα µέρη και οι συµµετέχοντές τους µεριµνούν έτσι ώστε να κοινοποιούν το ένα
στο άλλο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη δηµιουργία ΠΙ, η οποία απορρέει από τη συµφωνία ή τους εκτελεστικούς διακανονισµούς, και να επιδιώκουν έγκαιρα την προστασία της εν λόγω ΠΙ·
β) αποτελεσµατική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές των µερών και των συµµετεχόντων τους·
γ) µη διακριτική µεταχείριση των συµµετεχόντων από το άλλο µέρος σε σύγκριση µε τη µεταχείριση που παρέχει στους
δικούς του συµµετέχοντες·
δ) προστασία των εµπιστευτικών επιχειρηµατικών πληροφοριών.
4. Οι συµµετέχοντες καταρτίζουν από κοινού σχέδιο διαχείρισης της τεχνολογίας (Σ∆Τ). Το Σ∆Τ είναι ειδική συµφωνία η
οποία συνάπτεται µεταξύ των συµµετεχόντων σε κοινή έρευνα, η οποία καθορίζει τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων αναφορικά µε την κυριότητα και τη χρησιµοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης, των πληροφοριών και της ΠΙ, που δηµιουργούνται κατά την πορεία της κοινής έρευνας.
Τα Σ∆Τ εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία χρηµατοδότησης του µέρους που συµµετέχει στη χρηµατοδότηση της
έρευνας, πριν από τη σύναψη των αντίστοιχων συγκεκριµένων συµβάσεων συνεργασίας σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης.
Τα Σ∆Τ καταρτίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες και τις κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν σε κάθε µέρος, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων της κοινής έρευνας, των σχετικών χρηµατοδοτικών ή άλλων συνεισφορών των µερών και των
συµµετεχόντων, των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης ανά έδαφος ή για
συγκεκριµένα πεδία χρήσης, των µεταφορών δεδοµένων, αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγής, των
απαιτήσεων που επιβάλλουν οι εφαρµοστέες νοµοθεσίες και άλλων κατάλληλων παραγόντων, κατά την κρίση των συµµετεχόντων. Στα κοινά Σ∆Τ προσδιορίζονται, επίσης, τα σχετικά µε την ΠΙ δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνδέονται µε
τις ερευνητικές εργασίες των επισκεπτών ερευνητών (δηλαδή ερευνητών που δεν προέρχονται από µέρος ή από συµµετέχοντα).
Όσον αφορά την ΠΙ, τα Σ∆Τ συνήθως καλύπτουν, µεταξύ άλλων, την κυριότητα και την προστασία της, τα δικαιώµατα
χρήσης για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, την εκµετάλλευση και τη διάδοση, συµπεριλαµβανοµένων διακανονισµών
για κοινές δηµοσιεύσεις, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών ερευνητών και διαδικασίες για την επίλυση
των διαφορών. Τα Σ∆Τ είναι επίσης δυνατόν να καλύπτουν τις προϋπάρχουσες και τις νέες πληροφορίες, τη χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης και τα παραδοτέα.
5. Πληροφορίες ή ΠΙ που δηµιουργούνται στο πλαίσιο κοινής έρευνας και δεν καλύπτονται από το σχετικό Σ∆Τ, απονέµονται, µε τη συγκατάθεση των µερών, σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στο Σ∆Τ. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι
πληροφορίες αυτές και η ΠΙ ανήκουν από κοινού σε όλους τους συµµετέχοντες που εµπλέκονται στην κοινή έρευνα από
την οποία έχουν προκύψει οι πληροφορίες ή η ΠΙ. Κάθε συµµετέχων που εµπίπτει στην παρούσα διάταξη έχει το
δικαίωµα να κάνει χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή ΠΙ για ίδια εµπορική εκµετάλλευση, χωρίς γεωγραφικό περιορισµό.
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6. Κάθε µέρος µεριµνά ώστε να απονέµονται στο άλλο µέρος και στους συµµετέχοντές του, τα δικαιώµατα ΠΙ που τους
αναλογούν, σύµφωνα µε τις παρούσες αρχές.
7. Κάθε µέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, τηρουµένων ταυτοχρόνως των όρων ανταγωνισµού στους τοµείς που
επηρεάζονται από τη συµφωνία, ώστε να διασφαλίζει ότι τα δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί δυνάµει της συµφωνίας,
ασκούνται κατά τρόπον ώστε να διευκολύνονται, ιδίως:
i) η διάδοση και η χρήση των πληροφοριών που παράγονται, κοινολογούνται ή καθίστανται άλλως διαθέσιµες, δυνάµει
της συµφωνίας, και
ii) η θέσπιση και η εφαρµογή διεθνών προτύπων.
8. Η καταγγελία ή η λήξη της ισχύος της συµφωνίας δεν θίγει τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων
σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα.

III. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα συγγραφικά δικαιώµατα των µερών ή των συµµετεχόντων τους αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τη σύµβαση της Βέρνης
(πράξη των Παρισίων του 1971) και τη συµφωνία TRIPS. Τα δικαιώµατα ΠΙ προστατεύουν την έκφραση, αλλά όχι τις ιδέες,
τις διαδικασίες, τις µεθόδους ή τις µαθηµατικές έννοιες, αυτές καθ' εαυτές. Περιορισµοί ή εξαιρέσεις, όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώµατα, µπορούν να θεσπίζονται µόνον σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όπου δεν παρακωλύεται η οµαλή
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων ούτε διακυβεύονται τα θεµιτά συµφέροντα του κατόχου του δικαιώµατος.
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των τµηµάτων IV και V, και εκτός αντιθέτου συµφωνίας στο Σ∆Τ, τα αποτελέσµατα της
έρευνας δηµοσιεύονται από κοινού από τα µέρη ή από τους συµµετέχοντες. Εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες, υπό
την επιφύλαξη του ανωτέρω γενικού κανόνα:
1. Σε περίπτωση δηµοσίευσης από ένα µέρος, ή από δηµόσιους οργανισµούς αυτού του µέρους, επιστηµονικών και τεχνικών περιοδικών, άρθρων, εκθέσεων, βιβλίων, συµπεριλαµβανοµένων των βιντεοταινιών και του λογισµικού υπολογιστών, τα οποία είναι προϊόντα κοινής έρευνας η οποία διεξάγεται δυνάµει της συµφωνίας, το άλλο µέρος έχει παγκόσµια, µη αποκλειστική, αµετάκλητη και απαλλαγµένη από την καταβολή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης άδεια µετάφρασης,
αναπαραγωγής, προσαρµογής, µετάδοσης και διανοµής στο κοινό των εν λόγω εργασιών.
2. Τα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή διάδοση των συγγραφικών εργασιών
επιστηµονικού χαρακτήρα που είναι προϊόν κοινής έρευνας η οποία διεξάγεται δυνάµει της συµφωνίας και οι οποίες
έχουν δηµοσιευθεί από ανεξάρτητους εκδότες.
3. Όλα τα αντίτυπα των προστατευόµενων µε συγγραφικά δικαιώµατα εργασιών που έχουν εκπονηθεί και προορίζονται να
διανεµηθούν στο κοινό δυνάµει της παρούσας διάταξης, αναγράφουν τα ονόµατα του ή των συγγραφέων της εργασίας,
εκτός εάν ο συγγραφεύς αρνείται ρητά να αναφερθεί το όνοµά του. Τα αντίτυπα φέρουν επίσης ευδιάκριτη µνεία της
στήριξης που προσέφεραν τα µέρη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

IV. ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι εφευρέσεις και τα λοιπά επιστηµονικά και τεχνολογικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από δραστηριότητες συνεργασίας
µεταξύ των µερών ανήκουν στα µέρη, εκτός αντιθέτου συµφωνίας µεταξύ τους.

V. ΑΚΟΙΝΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Τεκµηριωµένες ακοινολόγητες πληροφορίες
1. Κάθε µέρος, οι υπηρεσίες του ή οι συµµετέχοντές του, κατά περίπτωση, προσδιορίζουν, το ενωρίτερο δυνατόν και
κατά προτίµηση στο Σ∆Τ, τις πληροφορίες που επιθυµούν να µην κοινολογηθούν σε σχέση µε τη συµφωνία, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών, υπό την έννοια ότι οι πληροφορίες, στο σύνολό τους ή µε τη συγκεκριµένη µορφή ή διάταξη των συστατικών τους στοιχείων, δεν είναι ευρέως γνωστές ή εύκολα προσιτές µε
νόµιµα µέσα στους ειδικούς του δεδοµένου κλάδου·
β) την πραγµατική ή δυνητική εµπορική αξία που έχουν οι πληροφορίες, λόγω του απόρρητου χαρακτήρα τους·
γ) την προγενέστερη προστασία των πληροφοριών, υπό την έννοια ότι ο νόµιµος κάτοχός τους είχε προβεί σε ενέργειες δικαιολογηµένες από τις περιστάσεις για να κατοχυρώσει το απόρρητό τους.
Τα µέρη και οι συµµετέχοντές τους δύνανται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να συµφωνούν ότι, εκτός αντίθετων υποδείξεων, το σύνολο ή µέρη των πληροφοριών που παρέχονται, ανταλλάσσονται ή παράγονται στο πλαίσιο κοινής έρευνας που διεξάγεται δυνάµει της συµφωνίας, δεν µπορούν να κοινολογηθούν.
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2. Κάθε µέρος µεριµνά ώστε το ίδιο και οι συµµετέχοντες του να προσδιορίζουν επακριβώς τις ακοινολόγητες πληροφορίες, π.χ. µε κατάλληλη σήµανση ή περιοριστική επιγραφή. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ολική ή µερική αναπαραγωγή
των συγκεκριµένων πληροφοριών.
Το µέρος που λαµβάνει γνώση ακοινολόγητων πληροφοριών, δυνάµει της συµφωνίας, σέβεται τον προνοµιακό τους
χαρακτήρα. Οι περιορισµοί αυτοί αίρονται αυτοµάτως, όταν οι πληροφορίες αυτές αποκαλύπτονται και δηµοσιοποιούνται από τον κάτοχό τους.
3. Το µέρος το οποίο λαµβάνει γνώση ακοινολόγητων πληροφοριών, δυνάµει της συµφωνίας, δύναται να διαδίδει τις
πληροφορίες αυτές σε πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτό ή απασχολούνται από αυτό καθώς και στις οικείες κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο για τους ειδικούς σκοπούς της διεξαγόµενης
κοινής έρευνας, υπό τον όρο ότι η διάδοση των ακοινολόγητων αυτών πληροφοριών υπόκειται σε έγγραφη συµφωνία
τήρησης της εµπιστευτικότητας και ότι ο εµπιστευτικός τους χαρακτήρας είναι άµεσα αναγνωρίσιµος, όπως καθορίζεται ανωτέρω.
4. Το µέρος παραλήπτης δύναται, µε προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του µέρους που παρέχει τις ακοινολόγητες
πληροφορίες, να τις διαδίδει ευρύτερα από όσο κατά τα άλλα προβλέπεται στην παράγραφο 3. Τα µέρη συνεργάζονται για τον καθορισµό των διαδικασιών αίτησης και χορήγησης προηγούµενης γραπτής συγκατάθεσης για ευρύτερη
διάδοση, και κάθε µέρος παρέχει την έγκριση αυτή στο βαθµό που του επιτρέπεται από τις εθνικές του πολιτικές,
κανονιστικές ρυθµίσεις και νοµοθετικές διατάξεις.
Β. Μη τεκµηριωµένες ακοινολόγητες πληροφορίες
Οι µη τεκµηριωµένες ακοινολόγητες πληροφορίες ή άλλες εµπιστευτικές ή προνοµιακές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο σεµιναρίων και άλλων συναντήσεων που διοργανώνονται δυνάµει της συµφωνίας, ή οι πληροφορίες που
προκύπτουν από την απόσπαση προσωπικού, τη χρήση εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κοινών έργων, αντιµετωπίζονται
από τα µέρη ή τους συµµετέχοντές τους σύµφωνα µε τις αρχές περί τεκµηριωµένων πληροφοριών που ορίζονται στη
συµφωνία, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ο παραλήπτης των εν λόγω ακοινολόγητων ή άλλων εµπιστευτικών ή προνοµιακών
πληροφοριών ενηµερώνεται εκ των προτέρων και εγγράφως για τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών κατά τη
στιγµή της γνωστοποίησής τους.
Γ. Έλεγχος
Κάθε µέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι ακοινολόγητες πληροφορίες, τις οποίες
λαµβάνει βάσει της συµφωνίας ελέγχονται, όπως προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα. Εάν ένα από τα µέρη διαπιστώσει
ότι δεν θα είναι σε θέση ή ότι είναι λογικά αναµενόµενο ότι θα παύσει να είναι σε θέση να τηρεί τις διατάξεις των
τµηµάτων Α και Β περί µη διάδοσης, ενηµερώνει αµέσως το άλλο µέρος. Τα µέρη, εν συνεχεία, διαβουλεύονται µεταξύ
τους προκειµένου να καθορίσουν την πλέον ενδεδειγµένη πορεία δράσης.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Μαρτίου 2003
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση την οποία το Ηνωµένο Βασίλειο σχεδιάζει να εφαρµόσει υπέρ της CDC
Group plc
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 651]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/590/ΕΚ)
ρες αναπτυσσόµενες χώρες. Επικρατεί η άποψη ότι οι χρηµατοοικονοµικοί τοµείς στις φτωχότερες χώρες είναι υποανάπτυκτοι και ότι οι επίσηµες πληροφορίες καθώς και οι
πληροφορίες σχετικά µε τις επενδυτικές δυνατότητες στις
αγορές και τις δυνητικές αποδόσεις είναι ανεπαρκείς.

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),

(6)

Η νοµική βάση του µέτρου αυτού είναι η νοµοθετική πράξη
CDC Act 1999.

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα άρθρα (1),

(7)

Η CDC Group plc (CDC) είναι το βασικό µέσο που διαθέτει
το Ηνωµένο Βασίλειο για επενδύσεις στις φτωχότερες χώρες.
Στόχος της CDC είναι να βελτιστοποιήσει τη δηµιουργία και
τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στις
αναπτυσσόµενες χώρες, ιδίως στις φτωχότερες εξ αυτών. Η
CDC δεν αποτελεί µέσο φορολογικής στρατηγικής ούτε
µέσο για τον επαναπατρισµό εισοδηµάτων από τοποθετήσεις
κεφαλαίων. Με τη µετατροπή της CDC σε εταιρική σχέση
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου επιθυµούν να ενθαρρύνουν τη ροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στις φτωχότερες χώρες. Στη CDC
ανατέθηκε η άρση των αδυναµιών της αγοράς, προκειµένου
να αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους επενδύσεις είναι αποδοτικές. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση επέβαλε στην CDC
µια επιχειρησιακή διάρθρωση που την υποχρεώνει να
πραγµατοποιεί το 70 % των νέων της επενδύσεων (σε συνολική αξία) στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες (3) κατά
τη διάρκεια µιας ανανεώσιµης πενταετούς περιόδου και να
πραγµατοποιεί τουλάχιστον το ήµισυ των νέων επενδύσεών
της σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας
Ασίας.

(8)

Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου είχαν αρχικά την πρόθεση
να πωλήσουν µάλλον γρήγορα την πλειονότητα των µετοχών
στη CDC. Ωστόσο, µε επιστολή της 12ης Αυγούστου
2002, πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι, στις τρέχουσες
συνθήκες της αγοράς, µια τέτοια πώληση δεν θα είχε το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η πώληση εξακολουθεί να αποτελεί
στόχο για το µέλλον· ως εκ τούτου, θα πραγµατοποιηθεί
ανοιχτός διαγωνισµός και θα δοθεί πλήρης δηµοσιότητα στις
επενδυτικές δυνατότητες της CDC.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της 17ης Ιανουαρίου 2001, το Ηνωµένο
Βασίλειο γνωστοποίησε στην Επιτροπή την ενίσχυση υπέρ
της CDC Group plc. Κοινοποίησε συµπληρωµατικές πληροφορίες στην Επιτροπή µε επιστολές της 5ης Ιουνίου 2001,
που καταχωρίσθηκε στις 8 Ιουνίου 2001, της 18ης
Σεπτεµβρίου 2001, που καταχωρίσθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, και της 29ης Μαΐου 2002, που καταχωρίσθηκε στις 7 Ιουνίου 2002.

(2)

Με επιστολή της 2ας Ιουλίου 2002, η Επιτροπή ενηµέρωσε
το Ηνωµένο Βασίλειο για την απόφασή της να κινήσει τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2
της συνθήκης έναντι της ενίσχυσης αυτής.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(4)

Η Επιτροπή δεν έλαβε σχετικές παρατηρήσεις εκ µέρους των
ενδιαφεροµένων.
2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(5)

Ο γενικός στόχος του καθεστώτος είναι να υποστηρίξει την
διεθνή αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης του Ηνωµένου
Βασιλείου. Σύµφωνα µε το Ηνωµένο Βασίλειο, το µεγαλύτερο µέρος των ξένων επενδύσεων σε αναπτυσσόµενες
χώρες επικεντρώνεται µόνον σε ορισµένες από τις πλουσιότε-

(1) ΕΕ C 223 της 19.9.2002, σ. 6.
(2) Βλέπε την υποσηµείωση 1.

(3) Οι «φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες» είναι αυτές που χαρακτηρίσθηκαν «χαµηλού εισοδήµατος» από την Παγκόσµια Τράπεζα το 1998,
αυτές που χαρακτηρίσθηκαν «κατώτερου µέσου εισοδήµατος» από την
Παγκόσµια Τράπεζα το 1998 και αυτές στις οποίες το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ είναι κατώτερο από το σταθµισµένο µέσο όρο των χωρών χαµηλού
µέσου εισοδήµατος. Ο ορισµός περιλαµβάνει επίσης ένδεκα χώρες σχετικά µε τις οποίες η Παγκόσµια Τράπεζα δεν συγκεντρώνει επί του
παρόντος στοιχεία.
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Η ενίσχυση συνίσταται στη χορήγηση νοµικού καθεστώτος
«εταιρείας επενδύσεων» στη CDC παρά το γεγονός ότι αυτή
δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπει η
νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου για τις εν λόγω εταιρείες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται κυρίως ότι η CDC θα
απαλλαγεί από το φόρο εισοδήµατος και από το φόρο επί
των φορολογητέων κερδών από τις επενδυτικές της δραστηριότητες, όπως συµβαίνει µε τις εταιρείες επενδύσεων. Οι
επενδυτές στη CDC θα πληρώνουν φόρους ανάλογα µε την
προσωπική τους οικονοµική κατάσταση. Οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου προβάλλουν το επιχείρηµα ότι, αν η
CDC δεν απαλλαγεί από τους φόρους, οι ιδιώτες επενδυτές
δεν θα υποστηρίξουν την εταιρική σχέση.

(10)

Επίσης, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου παρατήρησαν ότι
ουδείς γνωρίζει σε πόσο χρονικό διάστηµα θα µπορούσε να
υπάρξει απόδειξη περί της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου, αλλά ότι θα έπρεπε να αναµένεται χρονικό διάστηµα
άνω των δέκα ετών. Κατά συνέπεια, ισχυρίσθηκαν ότι δεν θα
µπορούν να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές αν η αρχική
έγκριση περιορίζεται σε δέκα έτη. Για το λόγο αυτό, το
µέτρο κοινοποιήθηκε για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα.

(11)

Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου αναµένουν ότι η
επίπτωση της ενίσχυσης θα είναι περιορισµένη, δεδοµένου
ότι η αξία της φορολογικής απαλλαγής η οποία είναι κατά
πάσα πιθανότητα κατώτερη από 50 εκατοµµύρια GBP (περίπου 80 εκατοµµύρια EUR) είναι µικρή σε σχέση µε το
σύνολο των άµεσων ξένων επενδύσεων σε αναπτυσσόµενες
χώρες, που ανήλθαν σε περίπου 100 000 εκατοµµύρια GBP
(περίπου 160 000 εκατοµµυρια EUR) το 1997. Η πλειονότητα των κεφαλαίων αυτών έχει επενδυθεί από πολυµερή
και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα,
όπως το διεθνές χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισµοί
δεν υπάγονται στο φορολογικό σύστηµα. Οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου υποστηρίζουν ότι οι Υποσαχάριες
Αφρικανικές χώρες και οι χώρες της Νότιας Ασίας έλαβαν
λιγότερο από το 4 % του συνόλου των ιδιωτικών κεφαλαίων
που επενδύθηκαν σε αναπτυσσόµενες χώρες το 1997. Οι
άµεσοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί ανταγωνιστές της CDC σε
επίπεδο επενδυτών θα είναι µάλλον ταµεία επενδυτών σε
αναδυόµενες αγορές, ιδιωτικά µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια
αναδυόµενων αγορών και «ηθικά» αµοιβαία κεφάλαια (που οι
τοποθετήσεις διέπονται από ηθικές αρχές). Εξάλλου, ο ανταγωνισµός θα µπορούσε να προέλθει, κατά τρόπο λιγότερο
άµεσο, από µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες ενδέχεται να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να χρηµατοδοτήσουν
αγορές σε χώρες στις οποίες ασκεί δραστηριότητες η CDC.
Σε επίπεδο επενδύσεων, οι εναλλακτικοί φορείς ενδέχεται να
περιλαµβάνουν εµπορικούς φορείς (π.χ. επιχειρήσεις ήδη
παρούσες στον κλάδο στον οποίο πραγµατοποιεί αγορές η
CDC), άλλα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, ή επιχειρηµατίες που έχουν εντοπίσει µια καλή
ευκαιρία.
2.1. Η απόφαση για κίνηση της διαδικασίας του
άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης

(12)

Στις 2 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η ενίσχυση
αυτή καθαυτή ήταν συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, λόγω
του αναπτυξιακού της στόχου και επειδή περιείχε διάφορα
από τα θετικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχει-
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ρηµατικά κεφάλαια (4). Ωστόσο, η Επιτροπή είχε αµφιβολίες
όσον αφορά το συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά ενός
καθεστώτος ενισχύσεων απεριόριστης διάρκειας και,
συνεπώς, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης. Οι ακόλουθες αµφιβολίες εκφράσθηκαν στην απόφαση κίνησης της
διαδικασίας:
α) η Επιτροπή δεν εγκρίνει, κατ' αρχήν, µη ποσοτικοποιήσιµες κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα για
απεριόριστο χρονικό διάστηµα·
β) η χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης δεν θα πρέπει να
θεωρείται µόνιµη λύση, αλλά προσωρινό µέτρο για την
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων. Ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη µιας αγοράς η οποία
να λειτουργεί πλήρως χωρίς κρατική παρέµβαση. Η
Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να εξετάζει τακτικά τα
καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να εξακριβώσει αν η ενίσχυση εξακολουθεί να είναι αναγκαία
λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της αγοράς·
γ) το σηµείο IX της ανακοίνωσης σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια αναφέρει ότι
τα επιχειρηµατικά κεφάλαια αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η περίοδος εφαρµογής της ανακοίνωσης περιορίζεται σε πέντε
έτη και η Επιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωµα να προσαρµόσει την προσέγγισή της κατά την περίοδο αυτή. Η
CDC δεν προβαίνει στις επενδύσεις επιχειρηµατικών
κεφαλαίων που προβλέπονται στην ανακοίνωση, αλλά
δεν µπορεί να αποκλείσει ότι η αγορά των επενδυτικών
ταµείων που διέπονται από δεοντολογικές αρχές θα αναπτυχθεί µε αποτέλεσµα η ενίσχυση υπέρ της CDC να
νοθεύσει τον ανταγωνισµό και να επηρεάσει το ενδοκοινοτικό εµπόριο σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι
σήµερα·
δ) η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήµατα που προβάλλουν
οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου δεν είναι αρκετά πειστικά ώστε να δικαιολογούν παρέκκλιση από τη συνήθη
πρακτική της βάσει της οποίας όλες οι περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι περιορισµένες χρονικά
µε δυνατότητα εκ νέου κοινοποίησης και παράτασης.
Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν είναι πεπεισµένη ότι µια
έγκριση που περιορίζεται αρχικά σε δέκα έτη θα µείωνε,
σε σηµαντικό βαθµό, την επιθυµία των ιδιωτών επενδυτών να επενδύσουν στη CDC·
ε) αν τα καθεστώτα ήταν απεριόριστης διάρκειας, ούτε η
Επιτροπή ούτε και τα άλλα κράτη µέλη θα γνώριζαν
ποια καθεστώτα ενίσχυσης βρίσκονταν ακόµα σε εφαρµογή σε ένα δεδοµένο κράτος µέλος. Κατά συνέπεια, η
τακτική εκ νέου κοινοποίησης των καθεστώτων ενίσχυσης που οδηγούν σε αποφάσεις της Επιτροπής, οι
οποίες δηµοσιεύονται, ευνοεί τη διαφάνεια·
στ) κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης,
στις 15-16 Μαρτίου 2002, τα κράτη µέλη κλήθηκαν
και πάλι να µειώσουν τα επίπεδα των κρατικών ενισχύσεων. Το αίτηµα χρονικού περιορισµού εντάσσεται
στην πολιτική αυτή·
(4) ΕΕ C 253 της 21.8.2001, σ. 3.
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ζ) µια απεριόριστης διάρκειας φορολογική απαλλαγή θα
ήταν δύσκολο να συµφιλιωθεί µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ για
τον περιορισµό του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού, όπως ορίζεται στον κώδικα συµπεριφοράς (που
εγκρίθηκε στην 1η ∆εκεµβρίου 1997 ως τµήµα του
«φορολογικού πακέτου») στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην έκθεση του 1998 σχετικά µε τον επιζήµιο φορολογικό ανταγωνισµό —ένα αναδυόµενο διεθνές ζήτηµα,
στον ΟΟΣΑ·
η) πολλές από τις χώρες στις οποίες ενδέχεται να επενδύσει
η CDC είναι σήµερα υποψήφιες για προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή αµφιβάλλει ότι η CDC
θα µπορεί να συνεχίσει να επενδύει στις χώρες αυτές
όταν θα έχουν γίνει µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(13)

Στην επιστολή τους της 29ης Μαΐου 2002, οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου είχαν ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι η
Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει µονοµερώς να προτείνει
κατάλληλα µέτρα βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1 της
συνθήκης, ανά πάσα στιγµή, εφόσον θεωρεί ότι ο στόχος
του καθεστώτος έχει επιτευχθεί, ή αν έχουν προκύψει άλλες
αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την ειδική φορολογική µεταχείριση της CDC.

(14)

Στην επιστολή της 12ης Αυγούστου 2002, η οποία καταχωρίσθηκε στις 19 Αυγούστου 2002, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου αναφέρουν την κοινή δήλωση της Επιτροπής
και του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική αναπτυξιακή
πολιτική του Νοεµβρίου 2000 (5), η οποία υπογράµµιζε τη
σηµασία της ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η CDC έχει βασικό ρόλο στην προσέγγιση των αρχών του Ηνωµένου Βασιλείου ως προς το
ζήτηµα αυτό. Εξάλλου, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου
υπενθύµισαν ότι το άρθρο 178 της συνθήκης ορίζει ότι η
Κοινότητα λαµβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 177
σχετικά µε τη συνεργασία για την ανάπτυξη στις πολιτικές
που εφαρµόζει και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις
αναπτυσσόµενες χώρες. Θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν οι στόχοι της CDC σε δέκα έτη, ήτοι εντός της
προθεσµίας που ζητά συνήθως η Επιτροπή.

(15)

Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου υπέβαλαν τις ακόλουθες
παρατηρήσεις σχετικά µε τις αµφιβολίες της Κοινότητας που
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 12:
α) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου δηλώνουν ότι έχουν
ποσοτικοποιήσει την προτεινόµενη ενίσχυση και έχουν
τονίσει στην Επιτροπή ότι προτίθενται να σταµατήσουν
την προβλεπόµενη φορολογική απαλλαγή για τη CDC
όταν θα έχουν καλυφθεί οι αδυναµίες της αγοράς και η
ενίσχυση δεν θα είναι πλέον αναγκαία·
β) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου συµφωνούν ότι η
ενίσχυση θα πρέπει να συνιστά προσωρινό µέτρο, απώτερος στόχος του οποίου θα πρέπει να είναι η επίτευξη
µιας καλά λειτουργούσας αγοράς για την παροχή κεφαλαίων σε φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες χωρίς να
υπάρχει ανάγκη κρατικής παρέµβασης. ∆εν θα χορηγήσουν κρατική ενίσχυση στην CDC η οποία δεν είναι
αναγκαία βάσει των εξελίξεων στην αγορά·

(5) «∆ελτίο ΕΕ» 11-2000, Συνεργασία για την ανάπτυξη (1/10) 1.6.43.
∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την κοινοτική
πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη.
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γ) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου συµφωνούν ότι οι
επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων αποτελούν έναν
ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα της κοινοτικής οικονοµίας. Ελπίζουν ότι η ταχεία αυτή ανάπτυξη θα συµπεριλάβει ή θα οδηγήσει σε αυξηµένες επενδύσεις που
διέπονται από δεοντολογικές αρχές στις φτωχότερες
αναπτυσσόµενες χώρες. Συµφωνούν επίσης µε την Επιτροπή ότι η CDC δεν πραγµατοποιεί επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων όπως αυτές που προβλέπονται
στην ανακοίνωση·

δ) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου απαντούν ότι µια
έγκριση η οποία περιορίζεται αρχικά σε δέκα έτη δεν θα
επέτρεπε στη CDC να ασκήσει δραστηριότητες. Η CDC
επικεντρώνει ολοένα και περισσότερο τις δραστηριότητές της σε µια σειρά ταµείων, σύµφωνα µε τη
συνήθη βιοµηχανική πρακτική. Καθένα από αυτά τα
ταµεία συνήθως διαρκεί για περίοδο δέκα ετών, µετά τη
λήξη της οποίας τα κέρδη επιστρέφονται στους επενδυτές. Κατά συνέπεια, ένα ταµείο που δηµιουργείται ένα
έτος µετά την έγκριση της Επιτροπής δεν θα µπορεί να
επιστρέψει τα κέρδη στους επενδυτές κατά τη διάρκεια
της περιόδου εφαρµογής της κρατικής ενίσχυσης. Οι
αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου θα πρέπει, συνεπώς, να
προβαίνουν σε νέα κοινοποίηση κάθε φορά που
δηµιουργείται ένα ταµείο. Γενικότερα, οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου εκτιµούν ότι θα χρειαστούν περίπου 40-50 έτη προκειµένου να καλυφθεί η αδυναµία
της αγοράς για την παροχή κεφαλαίων σε αναδυόµενες
αγορές. Οι εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές µετά την 11η
Σεπτεµβρίου 2001 ενδέχεται να παρατείνουν ακόµα
περισσότερο το χρονοδιάγραµµα αυτό. Υπό το φως της
εκτίµησης αυτής, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου
θεωρούν ότι η δεκαετής έγκριση δεν είναι σκόπιµη. Η
Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν είναι πεπεισµένη ότι µια
έγκριση που περιορίζεται αρχικά σε δέκα έτη θα µείωνε
σηµαντικά τη θέληση των ιδιωτών επενδυτών να επενδύσουν στη CDC. Ως προς το θέµα αυτό, οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου απαντούν ότι πρόκειται για συµβουλή που έδωσε η τράπεζα επενδύσεων η οποία είναι ο
οικονοµικός σύµβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σε
ό,τι αφορά τη CDC. ∆εν θα είναι δυνατόν να δοθεί διαβεβαίωση στους ιδιώτες επενδυτές ότι η έγκριση θα ανανεωθεί από την Επιτροπή µετά τη λήξη της αρχικής
δεκαετούς περιόδου. Η µη ανανέωση της έγκρισης θα
επηρέαζε σηµαντικά την αξία οποιασδήποτε επένδυσης·

ε) το θέµα του εντοπισµού των καθεστώτων ενίσχυσης που
εξακολουθούν να εφαρµόζονται θα εξετασθεί χωριστά·

στ) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου υπενθυµίζουν τη
συνάντηση στη Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2002 και
επιθυµούν να καταστήσουν σαφές ότι τα επίπεδα κρατικών ενισχύσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουν µειωθεί
σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Βαρκελώνης. Εξάλλου, οι
αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου τονίζουν ότι τα πορίσµατα της Βαρκελώνης δεν προβλέπουν εκ των προτέρων χρονικό περιορισµό των µέτρων ενίσχυσης (αν και
το Ηνωµένο Βασίλειο αναγνωρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για το χρονικό περιορισµό των µέτρων ενίσχυσης), αλλά ενθαρρύνουν τα
κράτη µέλη να επικεντρώνουν τις κρατικές ενισχύσεις σε
αδυναµίες της αγοράς, όπως την αδυναµία της αγοράς
που καλύπτει η CDC·
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ζ) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου δεν θεωρούν ότι το
προτεινόµενο µέτρο συνιστά «επιζήµιο φορολογικό
ανταγωνισµό» κατά την έννοια των πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΟΟΣΑ. Η πρωτοβουλία
επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού χρησιµοποιεί τον
όρο «επιζήµιος φορολογικός ανταγωνισµός» για να
περιγράψει ένα αθέµιτο µέτρο το οποίο επηρεάζει
σηµαντικά την τοποθεσία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα. Η περιγραφή αυτή δεν αρµόζει στο προτεινόµενο µέτρο, στόχος του οποίου δεν
είναι η συγκέντρωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα κράτος µέλος αλλά η αύξηση των επενδύσεων στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες·

(18)

— µια νέα εταιρεία διαχείρισης των επενδύσεων
[«Manco» (7)]. Η Manco θα δηµιουργήσει επενδυτικά
ταµεία προσανατολισµένα αρχικά στην Αφρική και τη
Νότια Ασία (γεωγραφική βάση), στην ηλεκτρική ενέργεια
και στις ΜΜΕ (τοµεακή βάση). Κάθε ταµείο θα έχει τη
νοµική µορφή εταιρείας ή οιονεί εταιρείας ή εταιρικής
σχέσης και θα ανήκει στους επενδυτές ανάλογα µε το
κεφάλαιό τους και θα έχει καταστατικό κατάλληλο για
το σκοπό της. Η διαχείριση του κάθε ταµείου θα ανατίθεται σε διαχειριστές («Fundcos») µε κατάλληλα προσόντα και πείρα, τους οποίους θα ορίζει η Manco.

3.1. Νέες πληροφορίες — Αναδιάρθρωση της CDC
Group plc
Με επιστολή της 27ης Σεπτεµβρίου 2002, που καταχωρίσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2002, και επιστολή της 18ης
Νοεµβρίου 2002, που καταχωρίσθηκε στις 22 Νοεµβρίου
2002, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου υπέβαλαν νέες
πληροφορίες και ζήτησαν να ληφθούν υπόψη στην απόφαση
της Επιτροπής για το κλείσιµο της διαδικασίας.

(17)

Οι νέες πληροφορίες αφορούν την προβλεπόµενη
αναδιάρθρωση της CDC, η οποία θεωρείται αναγκαία,
δεδοµένου ότι βάσει των υπαρχόντων διακανονισµών δεν
υπάρχει ανταγωνισµός όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου της CDC. Μεσοπρόθεσµα, η προτεινόµενη αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε µια πιο ανταγωνιστική αγορά για τη
διαχείριση των επενδύσεων στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες
χώρες.

Η αναδιάρθρωση θα έχει ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό της
CDC σε δύο οντότητες:
— την «CDC-Investco» (6) (η υπάρχουσα CDC, µε ορισµένες αλλαγές στο καταστατικό της), στην οποία θα
συνεχίσουν να ανήκουν τα ρευστά και οι επενδύσεις της
CDC και των θυγατρικών της στην ίδια βάση µε σήµερα.
Η CDC-Investco θα τυγχάνει της προτεινόµενης φορολογικής απαλλαγής που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας διαδικασίας,

η) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου συµφωνούν ότι η
CDC δεν θα πρέπει να επενδύει σε χώρες οι οποίες
έχουν γίνει µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέµα αυτό
θα εξετασθεί σε εύθετο χρόνο.

(16)
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(19)

Η Manco, αρχικά, θα ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση
(Department for International Development, DFID).
Ωστόσο, προβλέπεται ότι ένα µέρος των µετοχών της
Manco θα διατεθεί, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, προς
πώληση σε ιδιώτες επενδυτές κατά τρόπο απεριόριστο και
ανταγωνιστικό. Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου έχουν
πληροφορηθεί ότι η πώληση µετοχών της Manco, που αποτελεί µικρότερης κλίµακας και πιο απλή συναλλαγή σε σχέση
µε την πώληση µετοχών της CDC, µπορεί να επιτευχθεί
κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η CDCInvestco θα συνεχίσει να ανήκει εξ ολοκλήρου στην
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, αλλά η
κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές όταν οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες. Η δοµή της
επιχείρησης περιγράφεται στο ακόλουθο διάγραµµα (8):

(6) Οι ονοµασίες «CDC-Investco» και «Manco» είναι προσωρινές.
(7) Βλέπε την υποσηµείωση 5.
(8) Πηγή: αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου.
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Η διάρθρωση εταιρείας διαχείρισης των επενδύσεων και η
οµάδα ταµείων αποτελούν αποδεκτή πρακτική του διεθνούς
τοµέα διαχείρισης των επενδύσεων. Τα πλεονεκτήµατα που
θα έχει η διάρθρωση αυτή για την CDC προβλέπονται ως
εξής. Πρώτον, δεδοµένου ότι κάθε ταµείο θα έχει χωριστό
αναµενόµενο ποσοστό απόδοσης, επιχειρηµατικού κινδύνου
και άλλα ατοµικά χαρακτηριστικά, οι δυνητικοί ιδιώτες επενδυτές θα µπορούν να επιλέγουν τα ταµεία που ταιριάζουν
µε την επενδυτική πολιτική τους. ∆εύτερον, ο υπερβολικός
φόβος του επιχειρηµατικού κινδύνου που συνδέεται µε τις
επενδύσεις ιδιωτών επενδυτών στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες θα µειωθεί αποτελεσµατικά χάρη στην επιτυχία των ειδικευµένων ταµείων σε συγκεκριµένες αγορές.
Τρίτον, η διάρθρωση των ταµείων θα παρέχει στην
κυβέρνηση µεγαλύτερη διαφάνεια, θα επιτρέπει την
καλύτερη εποπτεία του κόστους και της απόδοσης της διαχείρισης και θα παρέχει τη δυνατότητα λήψης διορθωτικών
µέτρων σε περίπτωση µειωµένης απόδοσης.
3.1.1. Η προτεινόµενη σύµβαση µεταξύ της CDC-Investco
και της Manco

(21)

Προτείνεται η σύναψη πενταετούς σύµβασης βάσει της
οποίας η CDC-Investco θα παρέχει κεφάλαια σε ταµεία που
δηµιουργεί και διαχειρίζεται η Manco. Τούτο είναι αναγκαίο
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι το αρχικό επιχειρηµατικό
σχέδιο της Manco θα είναι εφικτό και ότι η νέα εταιρεία θα
είναι οικονοµικά βιώσιµη. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει
επίσης όρους σχετικά µε την διαχείριση του υπάρχοντος
χαρτοφυλακίου της CDC, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των εφαρµοζόµενων σχεδίων.
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(22)

Πέντε έτη µετά τη λήξη της κύριας σύµβασης, η CDCInvestco θα είναι ελεύθερη να επενδύσει το µη δεσµευµένο
κεφάλαιο σε ταµεία τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και από
άλλες εταιρείες εκτός της Manco, και να παρέχει υπηρεσίες
διαχείρισης επενδύσεων σε ανταγωνιστική βάση. Ο διαχειριστής των επενδύσεων τον οποίο θα επιλέγει η CDCInvestco θα προέρχεται ορισµένες φορές από τη Manco, και
άλλες φορές από άλλες εταιρείες, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια µιας περιόδου δέκα ετών, για παράδειγµα, η CDCInvestco θα έχει χρησιµοποιήσει µια σειρά διαχειριστών,
συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων από τη Manco. Κατά τον
ίδιο τρόπο, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου θα αναµένουν
από τη Manco να διαχειρίζεται τα κεφάλαια διαφόρων επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένης της CDC-Investco. Η επικέντρωση των επενδύσεων της CDC-Investco και της Manco
στην ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών δεν θα µεταβληθεί
µετά τη λήξη της σύµβασης µεταξύ τους.

(23)

Οι συµβάσεις διαχείρισης των επενδυτικών ταµείων περιλαµβάνουν γενικά πρότυπους ή συνήθεις όρους και αναµένεται ότι και η σύµβαση µεταξύ της CDC-Investco και της
Manco θα διέπεται από τέτοιους όρους. Οι µη συνήθεις
όροι που ενδέχεται να περιλαµβάνονται θα αφορούν µόνο
τους ακόλουθους τοµείς:
α) θα υπάρχουν όροι βάσει των οποίων η Manco θα προσχωρήσει στον «κόσµο της CDC», στις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές αρχές και τις άλλες αξίες που σήµερα
συνδέονται µε τη CDC·
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αφορά τον επηρεασµό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η
συνήθης πρακτική της Επιτροπής συνίσταται στο να θεωρεί
ότι όταν ένα κράτος µέλος παρεµβαίνει για να δηµιουργήσει
έναν νέο φορέα στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές, το
γεγονός αυτό επηρεάζει τη ροή των επενδύσεων µεταξύ των
κρατών µελών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις
στις συναλλαγές και τον ανταγωνισµό είναι περιορισµένες
δεδοµένου του συγκεκριµένου χαρακτήρα των επενδύσεων
της CDC Group plc.

β) θα υπάρχει µια υπό όρους δέσµευση εκ µέρους των επενδυτών της CDC-Investco να επενδύουν σε συµφωνηθέντα διαχειριζόµενα από τη Manco ταµεία κατά τα
πρώτα πέντε έτη λειτουργίας·
γ) ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές αµοιβές διαχείρισης
για τα διάφορα ταµεία, ανάλογα µε το αν η CDCInvestco αποτελεί τον µόνο επενδυτή στο ταµείο ή έναν
από πολλούς επενδυτές. Η CDC-Investco θα παραµείνει
ο µόνος επενδυτής για τα λιγότερο ελκυστικά ταµεία για
τα οποία η αµοιβή ενδέχεται να είναι λίγο υψηλή αλλά
όχι υψηλότερη από αυτή που εφαρµόζεται µε την
παρούσα διάρθρωση. Όταν η CDC-Investco επενδύει σε
ταµείο µαζί µε ιδιώτες επενδυτές, όλοι θα καταβάλλουν
την ίδια αµοιβή διαχείρισης.

Εφεξής, η δικαιούχος της ενίσχυσης αυτής θα αναφέρεται ως
«CDC-Investco».

4.1.2. Η αναδιάρθρωση
3.1.2. Παρατηρήσεις των αρχών του Ηνωµένου Βασιλείου
(24)

(25)

Χωρίς την αναδιάρθρωση, οι διαχειριστές της CDC θα έχουν
απεριόριστο δικαίωµα να διαχειρίζονται το σύνολο του
κεφαλαίου της CDC, ενώ η προτεινόµενη σύµβαση θα έχει
καθορισµένη διάρκεια. Για το λόγο αυτό, οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου θεωρούν ότι η προβλεπόµενη από
αυτές ενέργεια θα ευνοεί τον ανταγωνισµό.
Οι δηλώσεις που περιλαµβάνονται στην κοινοποίηση του
Ηνωµένου Βασιλείου σχετικά µε τη φορολογική απαλλαγή
για τη CDC θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ειδικότερα, η
αναδιάρθρωση θα συνεχίσει να συµβιβάζεται µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και
τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, εφόσον η Manco θα αποτελεί
νέα και καινοτόµα επιχείρηση µε δραστηριότητες επικεντρωµένες στις αδυναµίες των αγορών επιχειρηµατικών κεφαλαίων στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες, η οποία θα
λαµβάνει επενδυτικές αποφάσεις σε εµπορική βάση, χωρίς να
λαµβάνει ενισχύσεις στη λειτουργία ή να στρεβλώνει την
κοινή αγορά. Ελπίζεται ότι η αναδιάρθρωση θα επιταχύνει τη
διαδικασία µέσω της οποίας η CDC θα µπορεί να καλύψει
τις αδυναµίες της αγοράς κατά την παροχή επιχειρηµατικού
κεφαλαίου στις φτωχότερες χώρες.

(27)

Όπως δήλωσαν οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου, η
σύµβαση µεταξύ της CDC-Investco και της Manco περιλαµβάνει ασυνήθεις όρους όσον αφορά τρεις τοµείς:
α) η Manco θα συνεχίσει να είναι δεσµευµένη µε τις χώρες
του «κόσµου της CDC», µε τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές αρχές και τις άλλες αξίες που εφαρµόζονται
στην πολιτική της CDC Group plc. Το µέτρο αυτό δεν
αφορά κρατικούς πόρους και συνεπώς δεν συνιστά κρατική ενίσχυση·
β) η CDC-Investco θα αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει σε διαχειριζόµενα από τη Manco ταµεία που
δηµιουργήθηκαν κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, για να συνιστούν τα επενδυόµενα κεφάλαια κρατικούς πόρους κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης,
πρέπει να πληρούνται τρεις όροι: i) πρέπει να χρησιµοποιούνται δηµόσια κεφάλαια, ii) το µέτρο πρέπει να
καταλογίζεται στο κράτος, και iii) τα χρήµατα πρέπει
έχουν επενδυθεί κατά τρόπο που ένας ιδιώτης επενδυτής
σε οικονοµία της αγοράς δεν θα τα είχε επενδύσει (10).
Στην προκειµένη περίπτωση, η Επιτροπή εκτιµά την
εκπλήρωση των τριών όρων ως εξής:

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

4.1. Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης
4.1.1. Η φορολογική απαλλαγή
(26)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας δεν διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή νέες πληροφορίες που να επηρεάζουν την αρχική
εκτίµησή της ότι η φορολογική απαλλαγή συνιστά κρατική
ενίσχυση υπέρ της CDC Group plc. Η φορολογική απαλλαγή θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για το κράτος και, ως
εκ τούτου, αφορά κρατικούς πόρους (9). Το µέτρο αφορά
µόνο τη CDC, και συνεπώς είναι συγκεκριµένο. Η χορήγηση
καθεστώτος εταιρείας επενδύσεων στην CDC, και ως εκ
τούτου της φορολογικής απαλλαγής, αποτελεί πλεονέκτηµα
για την τελευταία. Χωρίς αυτό, η CDC δεν θα µπορούσε να
προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για καµία επένδυση. Όσον

(9) Το ποσό του απολεσθέντος φόρου εισοδήµατος εξαρτάται από το βαθµό
στον οποίο οι επενδυτές στη CDC υπόκεινται σε φορολογία στο
Ηνωµένο Βασίλειο. Βλέπε επίσης την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση N 56/2001, ΕΕ C 223 της 19.9.2002, σ. 6.

i) η CDC- Investco θα συνεχίσει αρχικά να ανήκει εξ
ολοκλήρου στο κράτος και η ιδιωτικοποίησή της έχει
αναβληθεί για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα. Τη
στιγµή λήψης της απόφασης δέσµευσης των κεφαλαίων οι δηµόσιες αρχές είχαν σαφώς τη µεγαλύτερη
επιρροή στην CDC-Investco και, κατ' επέκταση, τα
κεφάλαια της εταιρείας αποτελούν δηµόσια κεφάλαια,
ii) το σχέδιο καταρτίσθηκε και κοινοποιήθηκε από το
κράτος,
iii) οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου δηλώνουν ότι οι
συµβάσεις που αφορούν την εξωτερική ανάθεση
βασικών δραστηριοτήτων εκ µέρους της µητρικής
εταιρείας δεν είναι συνήθεις και ότι, συνεπώς, η προτεινόµενη σύµβαση δεν είναι σύµφωνη µε ορισµένους
κανόνες της αγοράς.
Κατά συνέπεια, το µέτρο αφορά κρατικούς πόρους κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.
(10) Βλέπε για παράδειγµα την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C482/99 Γαλλική ∆ηµοκρατία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I4397.
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Η CDC-Investco θα δεσµευτεί µόνον έναντι της Manco,
και ως εκ τούτου το µέτρο είναι συγκεκριµένο. Ένα
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της Manco πρόκειται
να ιδιωτικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν, ενώ µια πενταετής δέσµευση κεφαλαίων αποτελεί πλεονέκτηµα για
οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης, δεδοµένου ότι
εξασφαλίζει ένα ορισµένο εισόδηµα και κέρδος από την
αµοιβή διαχείρισης. Η διαχείριση ταµείων στο επίπεδο
που θα λειτουργεί η Manco αποτελεί διεθνή δραστηριότητα. Στόχος του µέτρου είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της εταιρείας στην αγορά αυτή. Κατά συνέπεια,
το µέτρο νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισµό
και επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνάγει ότι η δέσµευση της
CDC-Investco έναντι της Manco συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ της Manco η οποία καλύπτεται από το
άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Μια τέτοια ενίσχυση δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί.

στεί ότι η επένδυση και η διαχείριση των κεφαλαίων πραγµατοποιείται κάτω από τις συνθήκες της αγοράς. Κατά
συνέπεια, η δηµιουργία και η ιδιωτικοποίηση µιας χωριστής
εταιρείας διαχείρισης απλώς θα βελτιώσει την τήρηση των
σχετικών κριτηρίων εκ µέρους της ενίσχυσης.

(30)

Οι αµφιβολίες που εκφράσθηκαν αφορούσαν κυρίως τη
διάρκεια της ενίσχυσης, η οποία είχε κοινοποιηθεί για
απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα. Κατ' αρχήν, η Επιτροπή
δεν εγκρίνει µη ποσοτικοποιήσιµες κρατικές ενισχύσεις
φορολογικού χαρακτήρα για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.
Εν συντοµία, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω µέτρα κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να είναι προσωρινά εφόσον ο
απώτερος σκοπός είναι να επιτευχθεί µια πλήρως λειτουργούσα αγορά χωρίς κρατική παρέµβαση. Γενικά, η αγορά
επιχειρηµατικών κεφαλαίων εξελίσσεται ταχέως, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αποκλεισθεί ότι η κοινοποιηθείσα
ενίσχυση θα νοθεύσει τον ανταγωνισµό και θα επηρεάσει τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από
ό,τι σήµερα.

(31)

Ωστόσο, αν η ταχεία ανάπτυξη των αγορών επιχειρηµατικών
κεφαλαίων οδηγεί επίσης σε αύξηση των επενδύσεων που
διέπονται από δεοντολογικές αρχές στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες, η περίοδος κατά την οποία χορηγείται η
ενίσχυση θα µειωθεί επειδή, όταν οι αρχές του Ηνωµένου
Βασιλείου θεωρήσουν ότι οι σχετικές αγορές έχουν αναπτυχθεί, το κράτος θα σταµατήσει την ειδική συµµετοχή του
στη CDC µε την οποία συνδέεται η φορολογική απαλλαγή.
Από την άλλη πλευρά, αν η σχετική αγορά δεν αναπτυχθεί,
η νόθευση του ανταγωνισµού είναι περιορισµένη και, κατ'
επέκταση, η διάρκεια της ενίσχυσης έχει λιγότερη σηµασία.

(32)

Η Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης στα συµπεράσµατα της
συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης (1516 Μαρτίου 2002), στα οποία ζητείται από τα κράτη µέλη
να µειώσουν τα επίπεδα των ενισχύσεων, καθώς και στις
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΟΟΣΑ
για περιορισµό του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού.
Είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης
ζήτησε από τα κράτη µέλη να επικεντρώνουν τις κρατικές
ενισχύσεις σε εντοπισµένες αδυναµίες της αγοράς. Εξάλλου,
ο στόχος του κοινοποιηθέντος µέτρου δεν είναι να συγκεντρώσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε ένα µόνο
κράτος µέλος ούτε και αναµένεται να παράγει αυτό το
αποτέλεσµα. Εφόσον οι επενδυτές στη CDC φορολογούνται
ανάλογα µε την ατοµική τους κατάσταση, δεν έχουν κανένα
λόγο να µεταφέρουν αλλού τον τόπο εγκατάστασής τους
για να επωφεληθούν από τη φορολογική απαλλαγή που
χορηγείται στη CDC-Investco.

(33)

Στην απόφασή της να κινήσει την διαδικασία, η Επιτροπή
είχε επίσης εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι ο «κόσµος
της CDC» µπορούσε να συµπεριλάβει χώρες που επρόκειτο
να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Οι
αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου θα εξασφαλίσουν ότι η
CDC-Investco δεν θα επενδύσει σε χώρες οι οποίες έχουν
γίνει µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, ο φόβος
αυτός δεν υφίσταται πλέον. Επιπλέον, ο «κόσµος της CDC»
δεν περιλαµβάνει καµία χώρα του ΕΟΧ.

Η Manco θα ιδιωτικοποιηθεί κατά τρόπο ανοιχτό και
ανταγωνιστικό. Εποµένως, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι
δεν υπάρχει επιλεξιµότητα σε αυτό το επίπεδο και ότι η
ενίσχυση δεν µεταφέρεται στους ιδιώτες επενδυτές στη
Manco·
γ) η αµοιβή διαχείρισης, αν και διαφέρει από το ένα ταµείο
στο άλλο, θα αντικατοπτρίζει το κόστος. Όταν η CDCInvestco επενδύει στα ίδια ταµεία µε ιδιώτες επενδυτές, η
αµοιβή διαχείρισης θα είναι η ίδια για όλους τους επενδυτές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει
κανένα πλεονέκτηµα ούτε για τη Manco ούτε για τους
ιδιώτες επενδυτές και, συνεπώς, η διαφοροποίηση της
αµοιβής διαχείρισης µεταξύ των ταµείων δεν συνιστά
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1
της συνθήκης.

4.2. Συµβιβάσιµο της ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης

(28)

Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης
επιτρέπει στην Επιτροπή να χορηγεί παρέκκλιση για «ενισχύσεις που προωθούν την ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών
δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό
συµφέρον». Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση διευκολύνει
την ανάπτυξη επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων εκ
µέρους ιδιωτών επενδυτών της ΕΕ σε επιχειρήσεις στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Τα δύο µέτρα ενίσχυσης
εξετάζονται χωριστά κατωτέρω.
4.2.1. Η φορολογική απαλλαγή

(29)

Στην απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή δεν
έθετε υπό αµφισβήτηση το συµβιβάσιµο της ενίσχυσης
αυτής καθαυτής. Η ενίσχυση υπέρ της CDC-Investco χορηγείται σύµφωνα µε την αναπτυξιακή πολιτική της Κοινότητας
όπως αναφέρεται στο άρθρο 177 της συνθήκης. Το
καθεστώς περιλαµβάνει επίσης διάφορα θετικά στοιχεία που
περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά κεφάλαια.
Πολλά από τα κριτήρια αυτά χρησιµεύουν για να εξασφαλι-
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Καταλήγοντας, η Επιτροπή εµµένει στη θέση της ότι η φορολογική ενίσχυση, ιδιαίτερα, δεν πρέπει να εγκρίνεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι
µπορεί, εξαιρετικά, να εγκριθεί η ενίσχυση για αρχική
περίοδο είκοσι ετών, δεδοµένου του συγκεκριµένου
χαρακτήρα και στόχου της ενίσχυσης, την επιθυµία των
αρχών του Ηνωµένου Βασιλείου να σταµατήσουν το µέτρο
µόλις πάψει να είναι αναγκαίο, την περιορισµένη νόθευση
του ανταγωνισµού και την έλλειψη παρατηρήσεων από τρίτα
ενδιαφερόµενα µέρη. Το αν η ενίσχυση µπορεί να εγκριθεί
για µεγαλύτερη περίοδο, όπως ζητούν οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου, θα εκτιµηθεί καλύτερα σε µεταγενέστερο
στάδιο όταν θα µπορούν να ληφθούν υπόψη οι τυχόν εξελίξεις της αγοράς. Κατά συνέπεια, αν οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου το επιθυµούν, θα µπορούν να κοινοποιήσουν
στην Επιτροπή την παράταση της ενίσχυσης µετά το τέλος
των πρώτων δέκα ετών εφαρµογής της.
4.2.2. Η πενταετής δέσµευση κεφαλαίων υπέρ της Manco

(35)

(36)

(37)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η αναδιάρθρωση της CDC Group
plc είναι σκόπιµη κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες της
αγοράς και διευκολύνει την επίτευξη του στόχου του
καθεστώτος, ήτοι την προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις
στις φτωχότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Η µορφή εταιρείας
επενδύσεων και η οµάδα ταµείων αποτελεί συνήθη πρακτική
του τοµέα διαχείρισης των επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο.
Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι οι αρχές του Ηνωµένου
Βασιλείου θεωρούν ότι η CDC-Investco πρέπει να αναλάβει
την υποχρέωση να επενδύσει σε διαχειριζόµενα από τη
Manco κεφάλαια κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της
νέας διάρθρωσης. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Manco θα έχει
εξασφαλισµένο εισόδηµα από την αµοιβή διαχείρισης. Η
Επιτροπή δέχεται ότι αυτό είναι σηµαντικό προκειµένου να
διασφαλιστεί αρχικά η βιωσιµότητα της Manco, δεδοµένου
ότι η εταιρεία εξακολουθεί να αποτελεί µέσον της αναπτυξιακής πολιτικής του Ηνωµένου Βασιλείου.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δέσµευση κεφαλαίων για πενταετή
περίοδο είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόµενο αναπτυξιακό
στόχο. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση υπέρ της Manco κρίνεται
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης. Η απόφαση αυτή
είναι επίσης σύµφωνη µε το άρθρο 178 της συνθήκης, το
οποίο ορίζει ότι η Κοινότητα λαµβάνει υπόψη τους στόχους
του άρθρου 177 σχετικά µε τη συνεργασία για την ανάπτυξη στις πολιτικές που εφαρµόζει οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες.
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(39)

Η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Manco υπό µορφή
ανάληψης υποχρέωσης εκ µέρους της CDC-Investco να
επενδύσει σε συµφωνηθέντα ταµεία που διαχειρίζεται η
Manco συµβιβάζεται και αυτή µε την κοινή αγορά βάσει
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και
µπορεί να εγκριθεί για την πενταετή περίοδο για την οποία
κοινοποιήθηκε.

(40)

Η Επιτροπή αποδίδει µεγάλη σηµασία στις αναληφθείσες
δράσεις για την καταπολέµηση των επιζήµιων φορολογικών
πρακτικών σε επίπεδο τόσο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(οµάδα κώδικα συµπεριφοράς) όσο και του ΟΟΣΑ (φόρουµ
του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις επιζήµιες φορολογικές πρακτικές).
Ωστόσο, δεδοµένου ότι µόνον η CDC θα προβεί σε πραγµατικές και παραγωγικές επενδύσεις σε τρίτες χώρες, το
καθεστώς φαίνεται να είναι σύµφωνο µε την προσέγγιση της
Επιτροπής ως προς το θέµα αυτό. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση µέσω των ετήσιων εκθέσεων που θα υποβάλλουν οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση, υπό µορφή φορολογικής απαλλαγής, που κοινοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001 και την οποία προτίθεται να
θέσει σε εφαρµογή το Ηνωµένο Βασίλειο βάσει της νοµοθετικής
πράξης CDC Act 1999 υπέρ της εταιρείας επενδύσεων που πρόκειται να δηµιουργηθεί µέσω της αναδιάρθρωσης της CDC Group
plc, η οποία φέρει την προσωρινή ονοµασία «CDC-Investco», συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.
Η φορολογική απαλλαγή εγκρίνεται για αρχική περίοδο είκοσι ετών
από την θέση σε εφαρµογή της.
Η κρατική ενίσχυση υπό µορφή ανάληψης υποχρέωσης εκ µέρους
της εταιρείας επενδύσεων µε την προσωρινή ονοµασία «CDCInvestco» να επενδύσει σε ορισµένα συµφωνηθέντα ταµεία, την
οποία προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή το Ηνωµένο Βασίλειο υπέρ
της εταιρείας επενδύσεων που πρόκειται να δηµιουργηθεί µέσω της
αναδιάρθρωσης της CDC Group plc και που φέρει την προσωρινή
ονοµασία «Manco», συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης. Η
ενίσχυση εγκρίνεται για πενταετή περίοδο από τη θέση σε ισχύ της
σχετικής σύµβασης µεταξύ των δύο εταιρειών.
Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η θέση σε εφαρµογή της ενίσχυσης για
τις προαναφερόµενες περιόδους.
Άρθρο 2

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(38)

Η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι η ενίσχυση που
χορηγήθηκε υπό µορφή φορολογικής απαλλαγής στη CDCInvestco συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά βάσει του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.
Ωστόσο, επί του παρόντος, µπορεί να εγκριθεί µόνον για
αρχική περίοδο είκοσι ετών από τη θέση σε εφαρµογή της.
Στο τέλος των πρώτων δέκα ετών εφαρµογής, οι αρχές του
Ηνωµένου Βασιλείου µπορούν να κοινοποιήσουν την παράτασή της πέραν της αρχικής περιόδου είκοσι ετών.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Απριλίου 2003
σχετικά µε κρατική ενίσχυση της Γερµανίας υπέρ της Heckert Werkzeugmaschinen GmbH
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1326]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/591/ΕΚ)
Α. Η ιδιωτικοποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Το 1991 η Kombinat Fritz Heckert περιήλθε στην
ιδιοκτησία της γερµανικής Treuhandanstalt («THA») και
µετονοµάσθηκε σε Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH («H-CW»).

(5)

Μετά την προκήρυξη ανοικτού και άνευ όρων διαγωνισµού,
τα σηµαντικά τµήµατα της παραγωγής εργαλειοµηχανών
επωλήθησαν στις 24 Σεπτεµβρίου 1993 υπό την επωνυµία
Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH
(«HCW») στην Traub AG, Reichenbach. Η τιµή αγοράς
ήταν 7 εκατ. γερµανικά µάρκα (3,57 εκατ. ευρώ). Την εποχή
εκείνη η HCW απασχολούσε 420 άτοµα.

(6)

Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης η εταιρεία έλαβε ενισχύσεις
συνολικού ύψους 81,6 περίπου εκατ. ευρώ στο πλαίσιο
εγκεκριµένων καθεστώτων ενίσχυσης. Τα εν λόγω µέτρα,
µεταξύ άλλων, περιελάµβαναν εγγυήσεις για πιστώσεις ρευστότητας και υποχρεώσεις πιστωτικού ορίου συνολικού
ύψους 11 εκατ. DEM (5,6 εκατ. ευρώ), που αρχικά
χορηγήθηκαν από την Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS») πριν από την ιδιωτικοποίηση. Στη συνέχεια, τις εν λόγω εγγυήσεις µέχρι ποσοστού
80 % ανέλαβε το οµόσπονδο κράτος της Σαξονίας («Land»)
και το γερµανικό κράτος («Bund») (3).

(7)

Το 1995 η Traub AG άρχισε να αντιµετωπίζει χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες. Λόγω των κακών αποτελεσµάτων της
Τraub AG οι τράπεζες πάγωσαν το σύνολο των πιστωτικών
ορίων του οµίλου. Στο τέλος του 1996 η επακόλουθη
έλλειψη ρευστότητας ανάγκασε τόσο την Traub AG όσο και
την HCW να κηρύξουν πτώχευση. Κατά τη στιγµή της
πτώχευσης η HCW απασχολούσε 640 άτοµα.

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 τα εν λόγω άρθρα (1) και έχοντας υπόψη τις
παρατηρήσεις αυτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Με επιστολή της 28ης ∆εκεµβρίου 1999, η Γερµανία
πληροφόρησε την Επιτροπή σχετικά µε χορηγηθείσες ενισχύσεις υπέρ της Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Η
εν λόγω υπόθεση καταχωρήθηκε µε τον αριθµό NN 7/2000.
Με επιστολές της 21ης Ιανουαρίου 2000 και της 26ης
Ιανουαρίου και της 1ης Αυγούστου 2001, η Επιτροπή
ζήτησε συµπληρωµατικές πληροφορίες. Οι απαντήσεις της
Γερµανίας ελήφθησαν µε επιστολές της 24ης Φεβρουαρίου
2000 και της 29ης Μαΐου και της 6ης Σεπτεµβρίου 2001.

(2)

Με επιστολή της 28ης ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή ενηµέρωσε τη Γερµανία για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ έναντι της ενίσχυσης αυτής και κάλεσε τους
ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους (2).
Στη συνέχεια, η υπόθεση καταχωρήθηκε µε τον αριθµό C
93/2001. Οι παρατηρήσεις της Γερµανίας ελήφθησαν στις
28 Ιανουαρίου και την 1η Μαρτίου 2002.

Β. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας

II. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο δικαιούχος
(3)

Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης υπέρ της Ηeckert Werkzeugmaschinen
GmbH. Η εταιρεία παράγει εργαλειοµηχανές και ειδικεύεται
στην παραγωγή µηχανηµάτων άλεσης. Η έδρα της εταιρείας
βρίσκεται στο Chemnitz στο οµόσπονδο κράτος της Σαξονίας, που αποτελεί ενισχυόµενη περιοχή κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Η
HWG διαδέχθηκε την πρώην κρατική εταιρεία «Kombinat
Fritz Heckert».

(1) ΕΕ C 51 της 26.2.2002, σ. 13.
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.

(8)

Ο σύνδικος της πτώχευσης αποφάσισε να συνεχίσει τις
δραστηριότητες της HCW προκειµένου να προετοιµάσει την
πώληση της εταιρείας. Στις 24 Ιανουαρίου 1997 συνέστησε
την Heckert Werkzeugmaschinen GmbH («HWG») ως
καταπιστευµατοδόχο της HCW. Αυτό συνέβη προκειµένου
να υπάρχουν περιθώρια δράσης στην αγορά µε µια εταιρεία
η οποία δεν θα ήταν σε κατάσταση πτώχευσης. Σκοπός της
HWG ήταν να εξασφαλίσει και να εκτελέσει νέες παραγγελίες ενώ η πτωχεύσασα HCW να συνεχίσει να παράγει τα
προϊόντα τα οποία θα επωλούντο µέσω της HWG.

(3) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 της 15.7.1991
(N 297/91).

7.8.2003
(9)

EL
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Στις 29 Νοεµβρίου 1996 η Deutsche Bank χορήγησε
πίστωση συνολικού ύψους 16 εκατ. DEM (8,16 εκατ. ευρώ)
για τις δραστηριότητες στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Αργότερα, στις 13 Ιουνίου 1997, η πίστωση
αυξήθηκε κατά 12 εκατ. DEM (6,12 εκατ. ευρώ), προκειµένου να εξασφαλισθεί η εκτέλεση µιας από τις κύριες παραγγελίες. Η πίστωση χορηγήθηκε µε επιτόκιο 7,5 % ετησίως
και θα έπρεπε να επιστραφεί στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
Την εγγύηση της πίστωσης σε ποσοστό µέχρι 80 % ανέλαβαν το γερµανικό κράτος και το οµόσπονδο κράτος. Η
πρόβλεψη για την ενίσχυση ανερχόταν σε 0,5 % και η
εγγύηση θα έληγε την ίδια ηµέρα που έπρεπε να επιστραφεί
το δάνειο.

(10)

Επιπλέον, στις 7 Αυγούστου 1997 η Bundesanstalt («BvS»)
χορήγησε στην εταιρεία δάνειο 9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ.
ευρώ) µε επιτόκιο 6 %.

(11)

Και τα δύο µέτρα ελήφθησαν προκειµένου να καλυφθούν οι
λειτουργικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
πτώχευσης.

εκτίµηση κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (3). ∆εδοµένου ότι
η χορήγηση έλαβε χώρα πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες κατευθυντήριες γραµµές του 1999, (4) η ενίσχυση εκτιµήθηκε
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 1994.
(17)

Στις 16 Ιουνίου 1998, ο σύνδικος πώλησε την HWG καθώς
και τα απαραίτητα για την παραγωγή στοιχεία του ενεργητικού της HCW στην ελβετική εταιρεία παραγωγής εργαλειοµηχανών Starrag AG («Starrag»). Η τιµή αγοράς της
HWG ήταν 50 000 DEM (25 510 ευρώ). Η τιµή που
καταβλήθηκε για τα στοιχεία του ενεργητικού ήταν 47,4
εκατ. DEM (24,2 εκατ. ευρώ).

(13)

Στο πλαίσιο της πώλησης στην Starrag, η BvS παραιτήθηκε
από την απαίτηση επιστροφής του προαναφερθέντος δανείου
ύψους 9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, αργότερα
η Γερµανία πληροφόρησε την Επιτροπή ότι στις 10 Μαΐου
2001 ο σύνδικος επέστρεψε πλήρως το δάνειο, συµπεριλαµβανοµένου του τόκου.

(14)

Επιπλέον, στις 19 Σεπτεµβρίου 1998 η Deutsche Bank
χορήγησε δάνειο 10 εκατ. DEM (5,1 εκατ. ευρώ) στην
HWG, το οποίο επαναχρηµατοδοτήθηκε από το δηµόσιο
µέσω της Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW») στο
πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης εγκεκριµένου από την Επιτροπή (1). Tο δάνειο χορηγήθηκε για περίοδο δέκα ετών µε
επιτόκιο 3,75 % και πρέπει να επιστραφεί σε 16 δόσεις που
αρχίζουν στο τέλος Φεβρουαρίου 2001.

(15)

Τέλος, η HWG έλαβε επίσης επιχορηγήσεις επενδύσεων
ύψους 13,28 εκατ. DEM (6,78 εκατ. ευρώ), καθώς και πριµοδότηση επενδύσεων ύψους 499 800 DEM (255 000
ευρώ) βάσει εγκεκριµένων καθεστώτων ενισχύσεων (2).

β) η εγγύηση ποσοστού 80 % σε σχέση µε την αύξηση της
πίστωσης της Deutsche Bank από 16 εκατ. DEM (8,6
εκατ. ευρώ) σε 28 εκατ. DEM (14,3 εκατ. ευρώ), που
στο πλαίσιο της διαδικασίας κρίθηκε ως ενίσχυση
διάσωσης, συµβιβάζεται µε τα κριτήρια των κατευθυντήριων γραµµών·
γ) η αναχρηµατοδότηση της KfW του δανείου της
Deutsche Bank ύψους 10 εκατ. DEM (5,1 εκατ. ευρώ),
ιδίως το επιτόκιο του 3,75 % και οι όροι επιστροφής µε
αρχική περίοδο χάριτος ενάµισι έτους, ανταποκρίνονται
στους όρους του αναφερθέντος καθεστώτος·
δ) το δάνειο της BvS ύψους 9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ.
ευρώ), το οποίο στο πλαίσιο της διαδικασίας κρίθηκε ως
ενίσχυση διάσωσης, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως άπαξ
ενέργεια διάσωσης και κατά πόσο τηρήθηκαν τα χρονικά
όρια που προβλέπονται για την επιστροφή δανείων βάσει
των κατευθυντήριων γραµµών.
(18)

Στην απόφαση όσον αφορά την κίνηση της επίσηµης διαδικασίας έρευνας (εφεξής «η διαδικασία») τα µέτρα εξετάσθηκαν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την

(1) KfW-Mittelsatndsprogramm, SG (96) D/3473 της 29.3.1996 (NN
37/95).
(2) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (επιχορηγήσεις επενδύσεων), SG (1999)
03472 της 17.5.1999 (C 84/98).
Investitionszulagengesetz 1996 (πριµοδότηση επενδύσεων), SG (96)
3794 της 11.4.1996 (N 494/A/95).

Όσον αφορά τον ισχυρισµό της Γερµανίας ότι τα µέτρα συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά ως ενίσχυση αναδιάρθρωσης,
η Επιτροπή αµφιβάλλει για το κατά πόσον ο δικαιούχος της
ενίσχυσης είναι επιλέξιµος σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης.

III. Παρατηρήσεις της Γερµανίας
(19)

Κατά τη διάρκεια της επίσηµης διαδικασίας έρευνας, η Γερµανία υπέβαλε τις ακόλουθες συµπληρωµατικές ή αναθεωρηµένες πληροφορίες.
1. Εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της
ιδιωτικοποίησης

2. Η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία βάσει του
άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
(16)

Κινώντας τη διαδικασία η Επιτροπή εξέφρασε τις ακόλουθες
αµφιβολίες για το κατά πόσον:
α) οι εγγυήσεις ύψους 11 εκατ. DEM (5,6 εκατ. ευρώ) για
πιστώσεις ρευστότητας και υποχρεώσεις πιστωτικού
ορίου που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης
συµβιβάζονται µε τους όρους του αναφερθέντος
καθεστώτος. Ιδιαίτερα ήταν αµφίβολο εάν υπήρχε η
δυνατότητα κοινής ανάληψης των εγγυήσεων από το
γερµανικό κράτος και το οµόσπονδο κράτος και εάν
υπήρχε µερική και εµπρόθεσµη ασφάλιση των µέτρων,
όπως απαιτεί το καθεστώς·

Γ. Η πώληση της εταιρείας σε νέο επενδυτή
(12)

L 199/37

(20)

Η Γερµανία πληροφορεί την Επιτροπή ότι οι εγγυήσεις σχετικά µε τα δάνεια 11 εκατ. DEM (5,6 εκατ. ευρώ) που
χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης τέθηκαν στη
διάθεση της εταιρείας στις 21 Φεβρουαρίου 1995 ως
εγγυήσεις κατά 65 % (και όχι 80 %) και έληγαν στις 31
∆εκεµβρίου 2002. Από τις 31 ∆εκεµβρίου 1999 οι εγγυήσεις µειώνονται κατά 25 % ετησίως.

(3) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.
(4) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

L 199/38
(21)
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(22)

οµόσπονδο κράτος στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης,
παρατηρείται ότι σύµφωνα µε το προαναφερθέν καθεστώς
για επενδυτικές πιστώσεις και προθεσµιακές πιστώσεις για
κεφάλαια κίνησης επιτρέπονται εγγυήσεις µέχρι ποσοστού
80 %.

Η κατανοµή της υποχρέωσης µεταξύ του γερµανικό κράτος
και του οµόσπονδου κράτους 60:40 χαρακτηρίζεται εσωτερικό µέτρο το οποίο ουδόλως δεν επηρέασε το συνολικό
ανώτατο όριο ενίσχυσης του καθεστώτος, που γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή µε επιστολή της 26ης Ιουνίου
1995.
2. Εγγύηση κατά 80 % στη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας

(28)

Όσον αφορά την εν λόγω εγγύηση, η Γερµανία επισήµανε
ότι χορηγήθηκε βάσει του ίδιου καθεστώτος ενίσχυσης όπως
και οι προηγούµενες εγγυήσεις (1) και ότι για το λόγο αυτό
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως µεµονωµένη ενίσχυση
διάσωσης.
3. Αναχρηµατοδοτούµενο από την KfW δάνειο της
Deutsche Bank στη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας

(23)

(24)

(25)

Όσον αφορά το αναχρηµατοδοτούµενο από την KfW δάνειο
της Deutsche Bank η Γερµανία πληροφορεί την Επιτροπή
ότι µόνο το 96 % του δανείου καταβλήθηκε πραγµατικά
στην εταιρεία, µολονότι έπρεπε να επιστραφεί το 100 % του
ονοµαστικού ποσού. Κατά συνέπεια, το δάνειο χορηγήθηκε
µε πραγµατικό επιτόκιο 4,28 %.
Επιπλέον, η Γερµανία υπογραµµίζει ότι το δάνειο αναχρηµατοδοτήθηκε σύµφωνα µε το µέρος του καθεστώτος για την
Ανατολική Γερµανία (2), το οποίο µέχρι το τέλος του 1998
προέβλεπε µειωµένο επιτόκιο κατά 0,25 % σε σύγκριση µε
το µέρος του καθεστώτος για τη δυτική Γερµανία. Σύµφωνα
µε τα γερµανικά στοιχεία, η απόκλιση των επιτοκίων που
εφάρµοσε η KfW από το επιτόκιο αναφοράς της Επιτροπής
οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εν λόγω χρονική στιγµή
τα επιτόκια της αγοράς παρουσίαζαν πτωτική τάση και το
επιτόκιο αναφοράς εφαρµόστηκε µόνο µακροπρόθεσµα.

(29)

Στο πλαίσιο της κινηθείσας διαδικασίας, η δηµόσια εγγύηση
κατά 80 % που χορηγήθηκε σε σχέση µε την αύξηση του
δανείου της Deutschen Bank από 16 εκατ. DEM (816
εκατ. ευρώ) σε 28 εκατ. DEM (14,3 εκατ. ευρώ) θεωρήθηκε
ως ενίσχυση διάσωσης και η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες
σχετικά µε το κατά πόσον είχαν τηρηθεί οι όροι για τη
χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης.

(30)

Μετά την κίνηση της διαδικασίας, η Γερµανία πληροφόρησε
την Επιτροπή ότι η εγγύηση χορηγήθηκε βάσει του ίδιου
καθεστώτος εγγυήσεων όπως και οι προαναφερθείσες εγγυήσεις. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρόκειται για προθεσµιακή
εγγύηση κατά 80 % προθεσµιακής πίστωσης για κεφάλαια
κίνησης, που καλύπτεται σαφώς από το καθεστώς και δεν
χρειάζεται περαιτέρω εκτίµηση.

Επιπλέον, η Γερµανία επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε το µέρος
του καθεστώτος για την ανατολική Γερµανία η αποπληρωµή
αρχίζει µετά την πάροδο 2,5 ετών.

Όσον αφορά τη συµβατότητα του δανείου της BvS ύψους
9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ. ευρώ), το οποίο χορηγήθηκε στο
πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, η Γερµανία ισχυρίστηκε
ότι πληρούσε τους όρους των κατευθυντήριων γραµµών για
τις ενισχύσεις διάσωσης. Κατά την άποψη της Γερµανίας,
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αποδέκτης της ενίσχυσης
είναι σε διαδικασία πτώχευσης δεν θα πρέπει να θεωρείται
πρωταρχικής σηµασίας η προθεσµία επιστροφής, δεδοµένου
ότι η επιστροφή πραγµατοποιείται από τα έσοδα της διαδικασίας πτώχευσης. Το γεγονός αυτό κανονικά οδηγεί σε
καθυστερήσεις. Επιπλέον, η Γερµανία ισχυρίζεται ότι το
δάνειο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για τη συνέχιση της
λειτουργίας της GCW.

3. Αναχρηµατοδοτούµενο δάνειο της Deutschen Bank
από την KfW κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας
(31)

Όσον αφορά την αναχρηµατοδότηση της KfW του δανείου
της Deutsche Bank η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις
παρατηρήσεις της Γερµανίας οι οποίες ελήφθησαν µετά την
κίνηση της διαδικασίας. Σύµφωνα µε αυτές, το δάνειο
χορηγήθηκε µε πραγµατικό επιτόκιο 4,58 %. Επιπλέον, το
µέτρο ανταποκρίνεται στο ισχύον πρόγραµµα για την ανατολική Γερµανία, στο πλαίσιο του οποίου επιτρέπεται περίοδος
χάριτος 2,5 ετών και το επιτόκιο µειώνεται κατά 0,25 % σε
σύγκριση µε το ισχύον πρόγραµµα για τη δυτική Γερµανία.
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί σχετικά ότι το δάνειο
χορηγήθηκε σε µια περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια της
αγοράς παρουσίαζαν πτωτική τάση και το επιτόκιο αναφοράς της Επιτροπής, το οποίο τον Σεπτέµβριο του 1998
ήταν 5,94 %, τον Νοέµβριο του 1998 µειώθηκε σε 4,87 %.

(32)

Λαµβάνοντας υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες, το µέτρο
φαίνεται να ανταποκρίνεται στους όρους εφαρµογής του
Mittelstandprogramms και δεν χρειάζεται περαιτέρω
εκτίµηση.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1. Εγγύηση στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης
(27)

Όσον αφορά την εγγύηση ρευστότητας ύψους 5,5 εκατ.
DEM, καθώς και το εγγυητικό κονδύλιο ύψους 5,5 εκατ.
DEM, που χορηγήθηκαν από το γερµανικό κράτος και το

(1) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 της 15.7.1991
(N 297/91).
(2) KfW Mittelstandsprogramm Ost, SG(96) D/3475 της 29.3.1996
(ΝΝ24/96).

Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τους γερµανικούς ισχυρισµούς, σύµφωνα µε τους οποίους οι εγγυήσεις κάλυπταν τις
πιστώσεις µόνο κατά 65 % και ίσχυαν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η εσωτερική κατανοµή µεταξύ γερµανικού κράτους και οµόσπονδου κράτους,
για την οποία ενηµερώθηκε η Επιτροπή µε επιστολή της
26ης Ιουνίου 1995, δεν συνέβαλε στην τροποποίηση του
ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή άλλων όρων του καθεστώτος.
Ως εκ τούτου, τα εν λόγω µέτρα πληρούν τις προϋποθέσεις
του προαναφερθέντος καθεστώτος και δεν πρέπει να εκτιµηθούν στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
2. Εγγύηση κατά 80 % στη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας

4. ∆άνειο BvS κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής
διαδικασίας
(26)

7.8.2003

7.8.2003
(33)

(34)
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Ως εκ τούτου, όλα τα µέτρα τα οποία δηλώθηκαν ως
χορηγηθέντα σύµφωνα µε εγκεκριµένα καθεστώτα δεν χρειάζεται να εκτιµηθούν στην παρούσα απόφαση.
Κατά συνέπεια, µόνο το δάνειο της BvS ύψους 9,5 εκατ.
DEM (4,9 εκατ. ευρώ) το οποίο χορηγήθηκε το 1997 για
τις δραστηριότητες στη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας θα πρέπει να κριθεί ως µεµονωµένη ενίσχυση.
4. ∆άνειο της BvS που χορηγήθηκε στη διάρκεια της
πτωχευτικής διαδικασίας

(35)

(36)

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή σηµειώνει ότι η υπόλοιπη
µεµονωµένη ενίσχυση, συγκεκριµένα το δάνειο της BvS
ύψους 9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ. ευρώ), εν τω µεταξύ
επιστράφηκε µε επιτόκιο 6 %. Σηµειώνει επίσης ότι το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο χρησιµοποιεί η Επιτροπή για να
καθορίσει το οφειλόµενο επιτόκιο σε περιπτώσεις ανάκτησης
ασυµβίβαστης ενίσχυσης, κατά τη στιγµή χορήγησης του εν
λόγω δανείου ανήρχετο σε 5,54 %.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η δυνητικά ασυµβίβαστη
κρατική ενίσχυση, συγκεκριµένα το δάνειο της BvS ύψους
9,5 εκατ. DEM (4,9 εκατ. ευρώ), έχει επιστραφεί και όλες οι
δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα
της ενίσχυσης έχουν για το λόγο αυτό εξαλειφθεί.

L 199/39
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(37)

Κατά συνέπεια, η επίσηµη διαδικασία έρευνας βάσει του
άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά το
σχετικό µέτρο έχει καταστεί άνευ αντικειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η επίσηµη διαδικασία έρευνας βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2
της συνθήκης ΕΚ που κινήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2001 λόγω
ενίσχυσης που χορήγησε η Γερµανία υπέρ της Heckert Werkzeugmaschinen GmbH, Chemnitz, περατώνεται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

