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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1608/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 322/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου,
της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για τις κοινοτικές στατιστικές (5), οι στατιστικές αυτές διέπονται από τις αρχές της
αµεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της
σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, του στατιστικού
απορρήτου και της διαφάνειας.

(6)

Προκειµένου να εξασφαλιστούν η χρησιµότητα και η συγκρισιµότητα των δεδοµένων και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις των εργασιών, η Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε ή από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς
σχετικά µε τις στατιστικές στον τοµέα της επιστήµης και της
τεχνολογίας και µάλιστα όσον αφορά λεπτοµέρειες των
δεδοµένων που θα παρέχονται από τα κράτη µέλη.

(7)

Η κοινοτική πολιτική για την επιστήµη, την τεχνολογία και
την καινοτοµία προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ενίσχυση
των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της ικανότητας
καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές και
περιφερειακό επίπεδο, στην αξιοποίηση των οφελών από την
κοινωνία των πληροφοριών και στην προώθηση της µεταφοράς της τεχνολογίας, στη βελτίωση των δραστηριοτήτων
στο χώρο των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
στην ανάπτυξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και στην προώθηση της ισότητας µεταξύ
αντρών και γυναικών στην επιστήµη.

(8)

Οι αρχές της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και της
καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται για τις διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων σχετικά µε τη βιοµηχανία και
τις διοικήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την απαραίτητη
ποιότητα των δεδοµένων και την επιβάρυνση των ερωτώµενων.

(9)

Είναι ουσιώδες να συντονιστούν οι εξελίξεις των επίσηµων
στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία, ώστε να
καλύπτουν επίσης τις βασικές ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των διεθνών οργανισµών,
των οικονοµικών φορέων, των επαγγελµατικών ενώσεων και
του ευρέος κοινού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την
έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτοµία και την
επιστήµη και την τεχνολογία εν γένει µε σκοπό την υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών.

(2)

Η απόφαση 94/78/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 24ης
Ιανουαρίου 1994, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος
για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε την
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία (3), τόνιζε τους
στόχους της δηµιουργίας ενός κοινοτικού πλαισίου αναφοράς για στατιστικές και της καθιέρωσης ενός εναρµονισµένου κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης
στον τοµέα αυτό.

(3)

Στην τελική έκθεση για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραµµα 1994 έως 1997 υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να
συνεχιστούν οι εργασίες, να τίθενται τα δεδοµένα στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων πιο γρήγορα, να επεκταθεί η
περιφερειακή κάλυψη και να αυξηθεί η συγκρισιµότητα των
δεδοµένων.

(4)

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/126/ΕΚ,
της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 1998-2002 (4), το σύστηµα στατιστικής
πληροφόρησης πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των
πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στην Κοινότητα καθώς
και την αξιολόγηση των ικανοτήτων Ε&Α και καινοτοµίας
των περιφερειών για τη διαχείριση των διαρθρωτικών
ταµείων.

( ) ΕΕ C 332 Ε της 27.2.2001, σ. 238.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 58) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 38 της 9.2.1994, σ. 30.
(4) ΕΕ L 42 της 16.6.1999, σ. 1.
1

(5) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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Προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις εργασιών,
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η απόφαση 1999/173/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση
ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης για τη βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου
δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων
(1998 έως 2002) (1) και η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή
στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην
καινοτοµία (2002-2006) (2).
Το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, µε
θέµα «Επιστήµη και Κοινωνία» και «Γυναίκες και Επιστήµη» (3), όπου το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή
του για το έργο της Οµάδας του Ελσίνκι και καλεί τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειες που
έχουν αναλάβει για να προωθήσουν τη συµµετοχή των
γυναικών στην επιστήµη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή ανά φύλο
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό
στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που
επιτελείται προς την κατεύθυνση της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών στο χώρο της έρευνας στην Ευρώπη.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (4).
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µέσω της εκπόνησης, όπου είναι δυνατόν, στατιστικών σχετικά
µε την επιστήµη και την τεχνολογία µε βάση την κατάταξη
NUTS.
— Ανάπτυξη νέων στατιστικών µεταβλητών που θα παράγονται σε
µόνιµη βάση και οι οποίες θα µπορούν να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες για την επιστήµη και την τεχνολογία και συγκεκριµένα για τη µέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων
επιστήµης και τεχνολογίας, της διάδοσης των γνώσεων και γενικότερα των επιδόσεων της καινοτοµίας. Οι πληροφορίες αυτές
είναι αναγκαίες για τη χάραξη και την αξιολόγηση των πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στις οικονοµίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση. Η Κοινότητα δίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στους ακόλουθους τοµείς:
— καινοτοµία (τεχνολογική και µη),
— ανθρώπινους πόρους που αφιερώνονται στην επιστήµη και
την τεχνολογία,
— διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (στατιστικές για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας που θα προέρχονται από τις βάσεις δεδοµένων των εθνικών και ευρωπαϊκών γραφείων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας),
— στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία (προσδιορισµός και
ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών, µέτρηση των
οικονοµικών επιδόσεων και συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη),
— στατιστικές ανά φύλο για την επιστήµη και την τεχνολογία,

(13)

Έχει ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής του στατιστικού
προγράµµατος που συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατόµ (5) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προαναφερόµενης απόφασης.

— βελτίωση και ενηµέρωση µε νέα στοιχεία των υφιστάµενων
προτύπων και εγχειριδίων σχετικά µε τις έννοιες και τις µεθόδους, µε ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες στον τοµέα των υπηρεσιών και στις συντονισµένες µεθόδους για τη µέτρηση των
δραστηριοτήτων Ε & Α. Εξάλλου η Κοινότητα θα εντείνει τη
συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς, µε
στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και
την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών,

(14)

Η επιτροπή επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (Crest) έχει
γνωµοδοτήσει,

— βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, κυρίως όσον αφορά τη
συγκρισιµότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητά τους,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός κοινοτικού
συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την υποστήριξη και την
παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.
Άρθρο 2
Ο στόχος που περιγράφεται στο άρθρο 1 υλοποιείται µέσω επί
µέρους στατιστικών δράσεων ως ακολούθως:
— Παροχή στατιστικών από τα κράτη µέλη σε τακτική βάση και
εντός καθορισµένων προθεσµιών, ιδιαίτερα στατιστικών σχετικά
µε τις δραστηριότητες Ε & Α σε όλους τους υπόψη τοµείς, και
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων Ε & Α, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων δηµόσιων προϋπολογισµών
για την Ε & Α λαµβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 105.
ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
ΕΕ C 199 της 14.7.2001, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

— βελτίωση της διάδοσης των στατιστικών πληροφοριών, της πρόσβασης σ' αυτές και της σχετικής τεκµηρίωσης.
Θα λαµβάνονται υπόψη οι διαθέσιµες ικανότητες στα κράτη µέλη
για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την
ανάπτυξη µεθόδων και µεταβλητών.

Άρθρο 3
Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 4
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού
προγράµµατος που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 89/
382/ΕΟΚ, Ευρατόµ.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.

16.9.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
Εντός τεσσάρων ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης,
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την αξιολόγηση
της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.
Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, µεταξύ άλλων, το κόστος των δράσεων
και την επιβάρυνση των ερωτωµένων σε σχέση µε τα οφέλη από τη
διαθεσιµότητα των δεδοµένων και την ικανοποίηση των χρηστών.
Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή δύναται να προτείνει
µέτρα για τη βελτίωση της εφαρµογής της παρούσας απόφασης.

L 230/3

Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1609/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου 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 16 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 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 15ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
060
064
094
999

127,7
115,1
129,8
81,8
113,6

0707 00 05

052
999

120,2
120,2

0709 90 70

052
999

92,6
92,6

0805 50 10

388
524
528
999

60,6
51,2
53,8
55,2

0806 10 10

052
064
999

76,5
85,4
81,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
512
720
800
804
999

74,6
71,0
84,7
52,9
159,6
94,5
89,5

0808 20 50

052
388
999

95,4
83,1
89,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

98,4
111,9
105,2

0809 40 05

052
060
064
066
094
624
999

70,7
68,0
63,4
63,2
58,5
116,3
73,4

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1610/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του πέµπτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1033/2003
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 28
παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει ζητηθεί η υποβολή προσφορών για ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1033/
2003 της Επιτροπής (3).

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταρτήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον πέµπτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1033/2003, του
οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 8
Σεπτεµβρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 15.

(4) ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12.
(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.

16.9.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 230/7

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DANMARK

— Forfjerdinger

725

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

—

— Vorderviertel

902

— Cuartos traseros

—

— Cuartos delanteros

852

— Quartiers arrière

—

— Quartiers avant

—

ESPAÑA

FRANCE

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
DEUTSCHLAND

ESPAÑA

— Hinterhesse (INT 11)

700

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Hüfte (INT 16)

—

— Roastbeef (INT 17)

4 025

— Hochrippe (INT 19)

—

— Schulter (INT 22)

—

— Brust (INT 23)

—

— Vorderviertel (INT 24)

—

— Lomo de intervención (INT 17)
— Morcillo de intervención (INT 21)

4 000
800
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FRANCE

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

2 311

— Filet d'intervention (INT 15)

ITALIA

16.9.2003

—

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 350

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 000

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Entrecôte d'intervention (INT 19)

—

— Épaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Scamone (INT 16)

—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1611/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου 2003
για την επιβολή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων πλατέων προϊόντων
έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια σε όλους τους κοινοτικούς παραγωγούς, όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς,
όλους τους εισαγωγείς και όλους τους χρήστες και προµηθευτές πρώτων υλών που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται
εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για
την έναρξη διαδικασίας. Απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια
λήφθηκαν από έξι κοινοτικούς παραγωγούς, έναν παραγωγόεξαγωγέα, έξι συνδεόµενους εισαγωγείς και επτά χρήστες
ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης, από ανοξείδωτο
χάλυβα, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση. Κανένας µη
συνδεδεµένος εισαγωγέας ή προµηθευτής πρώτων υλών δεν
απήντησε στο ερωτηµατολόγιο.

(5)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που έκρινε απαραίτητες για τον προκαταρκτικό προσδιορισµό της πρακτικής ντάµπινγκ, της ζηµίας και του συµφέροντος της Κοινότητας. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επιτόπιοι
έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 7,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Παρούσα έρευνα

— Κ ο ι ν ο τ ι κο ί π α ρ α γ ω γ ο ί
— Ugine, SA, Γαλλία
— ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni, SpA, Iταλία
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Γερµανία,

Έναρξη διαδικασίας
(1)

(2)

Στις 4 Noεµβρίου 2002 υποβλήθηκε καταγγελία από τη
European Confederation of Iron and Steel Industries
(Eurofer), εξ ονόµατος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν
σηµαντικό ποσοστό, στην προκειµένη περίπτωση περισσότερο από το 80 %, της κοινοτικής παραγωγής ορισµένων
πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, που
έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση. Η καταγγελία περιείχε
αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής
ντάµπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν και τη σηµαντική
ζηµία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία
θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.
Εποµένως, στις 17 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) (εφεξής «ανακοίνωση για την
έναρξη διαδικασίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας
αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα
πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, που
έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, καταγωγής Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής (εφεξής «ΗΠΑ»).

— Π αρ αγ ω γ ο ί -ε ξα γ ω γ ε ίς
— AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
— Συ ν δε δ ε µ έ ν ο ι ε ι σ αγ ω γ ε ίς
— AK Steel Limited, Hertfordshire,
Βασίλειο.
(6)

Η έρευνα για την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία κάλυψε
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2002 (εφεξής «η περίοδο της έρευνας» ή «ΠΕ»).
Όσον αφορά τις τάσεις που είχαν σχέση µε την εκτίµηση της
ζηµίας, η Επιτροπή ανέλυσε τα στοιχεία που καλύπτουν την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως τα τέλη της
περιόδου έρευνας (εφεξής η «υπό εξέταση περίοδος»).

(7)

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ενηµέρωσε
όλα τα µέρη ότι, δεδοµένου ότι η έναρξη διαδικασίας έγινε
λίγο πριν το τέλος του ηµερολογιακού έτους, ήταν σκοπιµότερο να επιλεγεί περίοδος έρευνας που να συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος, αντί των 12 µηνών αµέσως πριν από
την έναρξη, διευκολύνοντας έτσι την υποβολή εκθέσεων από
εταιρείες και την επαλήθευση από την Επιτροπή. Κανένα
ενδιαφερόµενο µέρος δεν διατύπωσε αντίρρηση για την εν
λόγω απόφαση.

'Ερευνα
(3)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα τους παραγωγούς-εξαγωγείς,
τους εισαγωγείς και τους χρήστες που είναι γνωστό ότι
ενδιαφέρονται, καθώς και τους εκπροσώπους της εν λόγω
χώρας εξαγωγής και τους καταγγέλλοντες κοινοτικούς
παραγωγούς και άλλους επιχειρηµατίες της Κοινότητας σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας. Τα ενδιαφερόµενα µέρη
είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις
τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός
της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την
έναρξη διαδικασίας.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 314 της 17.12.2002, σ. 3.

Ηνωµένο

2. Υπό εξέταση προϊόν και οµοειδές προϊόν
Γενικά
(8)

Τα πλατέα προϊόντα έλασης από φερριτικό χάλυβα, που
έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, κατασκευάζονται σε
µονάδες παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα σύµφωνα µε την
ακόλουθη διαδικασία:
— τήξη πρώτων υλών σε ηλεκτρικούς φούρνους,
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ρείες στην Κοινότητα που σχετίζονται µε τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα απήντησαν στο ερωτηµατολόγιο για συνδεδεµένες εταιρείες. Ένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας πληροφόρησε την Επιτροπή ότι ήταν πρόθυµος να συνεργαστεί,
αλλά δεν υπέβαλε απάντηση στο ερωτηµατολόγιο. Συνεπώς
θεωρήθηκε ως µη συνεργαζόµενος.

— απανθράκωση και προσαρµογή της σύνθεσης,
— συνεχής χύτευση σε χονδρές ράβδους,
— έλαση σε θερµή κατάσταση, ανόπτηση και αποξείδωση,
— έλαση σε ψυχρή κατάσταση,
— ανόπτηση και αποξείδωση,

1. Κανονική αξία

— αποκοπή µε λείανση για την απόκτηση του απαιτούµενου πλάτους,
— συσκευασία και παράδοση.
(9)

Τα πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από φερριτικό ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, χρησιµοποιούνται κυρίως για σιγαστήρες και συστήµατα εξάτµισης από την αυτοκινητοβιοµηχανία. Ως εκ τούτου, η
σηµαντικότερη χρήση των εν λόγω προϊόντων σχετίζεται µε
την κατασκευή συστατικών στοιχείων συστηµάτων εξάτµισης.
Άλλες σηµαντικές χρήσεις πλατέων προϊόντων έλασης από
φερριτικό ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν ελαθεί εν ψυχρώ
αφορούν οικιακές συσκευές και συσκευές αυτοκινήτων.

(13)

Όσον αφορά τον προσδιορισµό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή εξέτασε κατά πρώτον κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις του συνεργαζόµενου παραγωγού-εξαγωγέα
ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο
χάλυβα, που έχει ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση µε τις συνολικές του εξαγωγές στην
Κοινότητα.

(14)

Η εταιρεία ανέφερε εγχώριες πωλήσεις του υπό εξέταση
προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν από δύο επιχειρηµατικές
εγκαταστάσεις (στον Βορρά και στον Νότο). Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την εγκατάσταση του Νότου δεν αφορούσαν
το υπό εξέταση προϊόν. Επιπλέον, η εταιρεία δεν υπέβαλε
πληροφορίες για το κόστος των προϊόντων που πωλήθηκαν
από την εν λόγω εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, οι λιγοστές
πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος από την εγκατάσταση του
Νότου, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 0,1 % των
συνολικών ποσοτήτων του υπό εξέταση προϊόντος που
πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά, δεν λήφθηκαν υπόψη.
Πράγµατι, οι υπόλοιπες εγχώριες πωλήσεις ήταν πολύ αντιπροσωπευτικές και, δεδοµένου του αµελητέου όγκου τους,
ο συνυπολογισµός των εν λόγω πωλήσεων δεν θα είχε
επίπτωση στον υπολογισµό του ντάµπινγκ. Εποµένως,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, οι εγχώριες πωλήσεις θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές
δεδοµένου ότι ο συνολικός όγκος των εγχωρίων πωλήσεων
του παραγωγού-εξαγωγέα ήταν τουλάχιστον 5 % του συνολικού όγκου πωλήσεων στην Κοινότητα.

(15)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε τους τύπους ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα,
που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, οι οποίοι πωλήθηκαν από την εταιρεία στην εγχώρια αγορά, και οι οποίοι
ήταν όµοιοι µε τους τύπους που πωλήθηκαν για εξαγωγή
στην Κοινότητα.

(16)

Για κάθε τύπο προϊόντος που πωλήθηκε από τον παραγωγόεξαγωγέα στις εγχώριες αγορές του και για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι άµεσα συγκρίσιµος µε τον τύπο προϊόντος που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Κοινότητα, εξετάστηκε
κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2
του βασικού κανονισµού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός συγκεκριµένου τύπου πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση,
θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές στις περιπτώσεις που
ο συνολικός όγκος των εγχωρίων πωλήσεων του εν λόγω
τύπου κατά την ΠΕ αντιπροσώπευε 5 % ή περισσότερο του
συνολικού όγκου πωλήσεων του συγκρίσιµου τύπου πλατέων προϊόντων έλασης, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, τα οποία εξήχθησαν στην Κοινότητα.

Υπό εξέταση προϊόν
(10)

Το προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα διαδικασία είναι
ορισµένα πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα,
που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, ήτοι χρωµιο-φερριτικός χάλυβας που περιέχει λιγότερο από 0,15 % άνθρακα και
από 10,5 % έως 18 % κατ' ανώτατο όριο χρώµιο, που αποτελεί πλατύ προϊόν έλασης και έχει απλώς ελαθεί σε ψυχρή
κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει κατά
βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο, των τυποποιηµένων
ποιοτήτων AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN
1.4509) και AISI 439 (EN 1.4510), καταγωγής Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής. Λόγω των χαρακτηριστικών του, το εν
λόγω προϊόν χρησιµοποιείται κυρίως από την αυτοκινητοβιοµηχανία για την παραγωγή συστηµάτων εξάτµισης.
Υπάγεται
στους
κωδικούς
ΣΟ
ex 7219 31 00,
ex 7219 32 90,
ex 7219 33 90,
ex 7219 34 90,
ex 7219 35 90,
ex 7220 20 10,
ex 7220 20 39,
ex 7220 20 59 και ex 7220 20 99. Όλοι οι τύποι του
προϊόντος έχουν τα ίδια βασικά φυσικά, τεχνικά και χηµικά
χαρακτηριστικά και συνεπώς αποτελούν ενιαίο προϊόν.
Οµοειδές προϊόν

(11)

∆ιαπιστώνεται προσωρινά ότι το προϊόν που παρήχθη στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και πωλήθηκε στους πρώτους
ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα έχει τα ίδια βασικά
φυσικά, τεχνικά και χηµικά χαρακτηριστικά τόσο µε το
προϊόν που πωλείται τόσο στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ
όσο και µε αυτό που παράγεται και πωλείται στην κοινοτική
αγορά. Όλα τα εν λόγω προϊόντα είναι συνεπώς οµοειδή
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού.
Β. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(12)

Μια εταιρεία, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80 %
των εξαγωγών στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος
καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, απήντησε στο
ερωτηµατολόγιο για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Έξι εται-

16.9.2003
(17)

(18)

(19)

EL
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Επίσης, εξετάστηκε αν οι εγχώριες πωλήσεις κάθε τύπου
πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού, µε καθορισµό της αναλογίας των επικερδών
πωλήσεων του εν λόγω τύπου σε ανεξάρτητους πελάτες.
Στις περιπτώσεις που ο όγκος των πωλήσεων ορισµένων
πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, που
έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, τα οποία πωλήθηκαν σε
καθαρή τιµή πώλησης ίση ή µεγαλύτερη από το υπολογισθέν κόστος παραγωγής, αντιπροσώπευε τουλάχιστον το
80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων, και εφόσον η
µέση σταθµισµένη τιµή αυτής της ποιότητας ήταν ίση ή
ανώτερη του κόστους παραγωγής, η κανονική αξία
βασίστηκε στην τρέχουσα εγχώρια τιµή που συνίστατο στο
σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών όλων των εγχωρίων πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την ΠΕ, ανεξαρτήτως
του αν οι εν λόγω πωλήσεις ήσαν επικερδείς ή όχι. Στις
περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης, από ανοξείδωτο χάλυβα,
που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, αντιπροσώπευε
80 % ή λιγότερο του συνολικού όγκου πωλήσεων, ή στις
περιπτώσεις που ο σταθµισµένος µέσος όρος της τιµής του
εν λόγω τύπου ήταν χαµηλότερος από το κόστος παραγωγής, η κανονική αξία βασίστηκε στην πραγµατική εγχώρια
τιµή, υπολογιζόµενη ως σταθµισµένος µέσος όρος µόνο των
επικερδών πωλήσεων, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πωλήσεις
αντιπροσωπεύουν το 10 % ή περισσότερο του συνολικού
όγκου των πωλήσεων.

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων
οποιουδήποτε τύπου ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης
από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο του 10 % του
συνολικού όγκου των πωλήσεων, θεωρήθηκε ότι η συγκεκριµένη ποιότητα πωλήθηκε σε ανεπαρκείς ποσότητες και
ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η εγχώρια τιµή δεν µπορεί να
αποτελέσει κατάλληλη βάση για τον καθορισµό της κανονικής αξίας.

Στις περιπτώσεις που οι εγχώριες τιµές ενός συγκεκριµένου
τύπου δεν ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για να καθοριστεί η κανονική αξία, εφαρµόστηκε άλλη µέθοδος. ∆εδοµένου ότι κανένας άλλος παραγωγός-εξαγωγέας δεν αποφάσισε
να συνεργαστεί στην εν λόγω διαδικασία, δεν παρασχέθηκαν
πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά µε τις εγχώριες τιµές
άλλου παραγωγού. Ως εκ τούτου, ελλείψει άλλης ικανοποιητικής µεθόδου, χρησιµοποιήθηκε η κατασκευασµένη κανονική αξία.

(20)

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η
κανονική αξία, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε µε
προσθήκη στο κόστος παρασκευής του παραγωγού εύλογου
ποσού για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά
έξοδα (εφεξής «ΕΠΓ∆Ε») και εύλογου περιθωρίου κέρδους.

(21)

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον τα
ΕΠΓ∆Ε και το κέρδος που απεκόµισε ο εν λόγω παραγωγόςεξαγωγέας στην εγχώρια αγορά αποτέλεσαν αξιόπιστα στοι-
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χεία. Τα πραγµατικά εγχώρια ΕΠΓ∆Ε θεωρήθηκαν αξιόπιστα
δεδοµένου ότι ο όγκος των εγχωρίων πωλήσεων της εν λόγω
εταιρείας µπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός. Το
εγχώριο περιθώριο κέρδους καθορίστηκε µε βάση τις εγχώριες πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις
εµπορικές συναλλαγές.

2. Τιµή εξαγωγής
(22)

Όλες οι εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος προς την Κοινότητα πραγµατοποιήθηκαν µέσω συνδεδεµένου εισαγωγέα,
που µεταπώλησε το προϊόν τόσο σε συνδεδεµένους όσο και
σε µη συνδεδεµένους πελάτες. Αυτοί οι συνδεδεµένοι
πελάτες, µεταπώλησαν µε τη σειρά τους το υπό εξέταση
προϊόν σε άλλους ανεξάρτητους πελάτες. Ως εκ τούτου,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού, η τιµή εξαγωγής κατασκευάστηκε µε βάση την τιµή
στην οποία τα εισαχθέντα προϊόντα µεταπωλήθηκαν για
πρώτη φορά σε ανεξάρτητο αγοραστή. Πραγµατοποιήθηκαν
προσαρµογές για όλες τις δαπάνες που µεσολάβησαν µεταξύ
της εισαγωγής και της µεταπώλησης από τους εν λόγω εισαγωγείς, συµπεριλαµβανοµένων των ΕΠΓ∆Ε, και βάσει ενός
εύλογου περιθωρίου ντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού. Ελλείψει άλλων πιο
αξιόπιστων πληροφοριών, το εύλογο περιθώριο κέρδους
υπολογίστηκε προσωρινά σε 5 %. Το εν λόγω ποσοστό
θεωρήθηκε κατάλληλο για τον εν λόγω τύπο επιχείρησης.

3. Σύγκριση
(23)

Για να εξασφαλισθεί ορθή σύγκριση µεταξύ της κανονικής
αξίας και της τιµής εξαγωγής, πραγµατοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρµογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που
επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιµών, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού. Οι
εν λόγω προσαρµογές επιτράπηκαν στο µέτρο που θεωρήθηκαν ικανοποιητικές, ακριβείς και συνοδεύονταν από επαληθευµένα στοιχεία.

(24)

Ζητήθηκαν προσαρµογές της κανονικής αξίας για εκπτώσεις,
µειώσεις, ναύλους χερσαίων µεταφορών, πιστώσεις, έξοδα
µετά την πώληση, τεχνική στήριξη, έρευνα και ανάπτυξη
προς όφελος των πελατών, έµµεσες δαπάνες πώλησης και
διαφορές όσον αφορά το µεταβλητό κόστος παραγωγής.

(25)

Όσον αφορά τις προσαρµογές για τεχνική στήριξη, έρευνα
και ανάπτυξη προς όφελος των πελατών και έµµεσες δαπάνες πώλησης, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί το συµπέρασµα,
µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ότι οι εν λόγω παράγοντες
επηρέαζαν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιµών, και ιδίως
ότι οι πελάτες κατέβαλλαν σταθερά διαφορετικές τιµές λόγω
των εν λόγω παραγόντων. Επιπλέον, δεν ήταν δυνατόν να
αποδειχθεί ότι οι εν λόγω δαπάνες σχετίζονταν αποκλειστικά
µε τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια
αγορά και ότι δεν ωφέλησαν άλλα προϊόντα ή/και άλλες
αγορές. Με βάση τα παραπάνω, οι ζητηθείσες προσαρµογές
απορρίφθηκαν προσωρινά, δεδοµένου ότι δεν πληρούσαν
τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 10.
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Η εταιρεία ζήτησε επίσης προσαρµογή για διαφορές όσον
αφορά το µεταβλητό κόστος παραγωγής µεταξύ των εγχωρίων και των εξαγωγικών προϊόντων. Θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι η σύγκριση µεταξύ εγχωρίων και εξαγωγικών τιµών
πραγµατοποιήθηκε µε βάση όµοιους ή συγκρίσιµους τύπους,
ήτοι µε βάση τα ίδια χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ως εκ
τούτου, η εν λόγω προσαρµογή θεωρήθηκε ότι ήταν αδικαιολόγητη και συνεπώς απορρίφθηκε προσωρινά.

εξέταση προϊόν για περαιτέρω µεταποίηση ανάλογα µε τις
ανάγκες του πρώτου ανεξάρτητου πελάτη, χωρίς να το µεταποιήσουν σε εντελώς διαφορετικό προϊόν («Service Centres»).

(33)

Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος
για χρησιµοποίηση ως πρώτη ύλη για την κατασκευή άλλων
προϊόντων για εταιρείες του ιδίου οµίλου θεωρείται ότι
προορίζονται «για δεσµευµένη χρήση», εφόσον ισχύει τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους δύο όρους: i) οι πωλήσεις
δεν πραγµατοποιούνται σε τιµές αγοράς ή ii) ο πελάτης στον
ίδιο όµιλο εταιρειών δεν έχει ελεύθερη επιλογή προµηθευτή.
Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις σε µη συνδεδεµένους
πελάτες θεωρείται προσωρινά ότι αποτελούν την «ελεύθερη
αγορά». Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε προσωρινά ότι οι πωλήσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες που αγοράζουν το υπό εξέταση προϊόν υπό µορφή πρώτης ύλης για
την κατασκευή διαφορετικού προϊόντος έπρεπε να θεωρηθούν ως πωλήσεις στη δεσµευµένη αγορά· πράγµατι, παρόλο
που οι πωλήσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται επί ίσοις
όροις, διαπιστώθηκε ότι, συνεπεία της εµπορικής πολιτικής
των εταιρειών, οι εν λόγω συνδεδεµένες εταιρείες δεν είχαν
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προµηθευτή.

(34)

Αυτή η διάκριση ισχύει για την ανάλυση της ζηµίας, δεδοµένου ότι τα προϊόντα που προορίζονται για δεσµευµένη
χρήση διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονται έµµεσα από τις εισαγωγές, αφού οι πωλήσεις σε πελάτες της δεσµευµένης
αγοράς δεν εκτίθενται σε άµεσο ανταγωνισµό µε τις εισαγωγές των ΗΠΑ. Αντίθετα, στην περίπτωση της ελεύθερης
αγοράς, οι πωλήσεις διαπιστώθηκε ότι ήταν σε άµεσο ανταγωνισµό µε τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

(35)

Για να σχηµατισθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συλλέχθηκαν
και αναλύθηκαν στοιχεία, στο µέτρο του δυνατού, για τη
δεσµευµένη και για την ελεύθερη αγορά, και στη συνέχεια
προσδιορίστηκε κατά πόσον τα προϊόντα προορίζονταν για
δεσµευµένη χρήση ή για την ελεύθερη αγορά. Πράγµατι, η
παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα, το ποσοστό χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, οι επενδύσεις, οι
τιµές, η αποδοτικότητα, η ταµειακή ροή, η απόδοση του
χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου, η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων, τα αποθέµατα, η απασχόληση, η παραγωγικότητα, οι
µισθοί και το µέγεθος του περιθωρίου ντάµπινγκ αναλύθηκαν µε βάση την πλήρη δραστηριότητα όσον αφορά το υπό
εξέταση προϊόν. Με βάση την έρευνα, διαπιστώθηκε προσωρινά ότι οι προαναφερθέντες οικονοµικοί δείκτες µπορούσαν
να αναλυθούν καλύτερα µε αναφορά τόσο στην ελεύθερη
όσο και στη δεσµευµένη αγορά, δεδοµένου ότι στην
παρούσα διαδικασία, η εξέλιξη των εν λόγω δεικτών δεν θα
επηρεαστεί από το γεγονός ότι οι πωλήσεις προορίζονται
είτε για την ελεύθερη είτε για τη δεσµευµένη αγορά.

(36)

Εντούτοις, όσον αφορά τους άλλους δείκτες ζηµίας σχετικά
µε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής (ήτοι πωλήσεις, µερίδια
αγοράς και κατανάλωση), διαπιστώθηκε προσωρινά ότι η
ανάλυση θα είχε νόηµα µόνο υπό συνθήκες ελεύθερης
αγοράς, δεδοµένου ότι οι δείκτες µπορούν να αναλυθούν
ικανοποιητικά µόνο σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έγιναν προσαρµογές της τιµής εξαγωγής για τους ναύλους
θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς, και για τις πιστώσεις.

4. Περιθώριο ντάµπινγκ
(28)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, έγινε σύγκριση µεταξύ της µηνιαίας σταθµισµένης
µέσης κανονικής αξίας ανά τύπο προϊόντος και της µηνιαίας
σταθµισµένης µέσης τιµής εξαγωγής ανά τύπο προϊόντος.
Το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο σε εκατοστιαίο ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα κοινοτικά
σύνορα, είναι:
— AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής 69,7 %.

(29)

Για τους παραγωγούς των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
που ούτε απήντησαν στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής
ούτε γνωστοποίησαν µε άλλο τρόπο την παρουσία τους,
προσδιορίστηκε «υπόλοιπο» περιθωρίου ντάµπινγκ σύµφωνα
µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.

(30)

Στην προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι µια εταιρεία
εσκεµµένα δεν συνεργάστηκε, το υπόλοιπο περιθωρίου
ντάµπινγκ προσδιορίστηκε µε βάση τις υψηλότερες τιµές
των εξαγωγών που αποτέλεσαν αντικείµενο ντάµπινγκ και
που πραγµατοποιήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες.
Η εν λόγω προσέγγιση θεωρήθηκε απαραίτητη για να αποφευχθεί η βράβευση της έλλειψης συνεργασίας. Με βάση τα
παραπάνω, το προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο
σε εκατοστιαίο ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα κοινοτικά σύνορα, είναι 128,7 %.

Γ. ΖΗΜΙΑ

1. Εισαγωγή
(31)

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη ζηµία και για να προσδιοριστεί η κατανάλωση
και οι διάφοροι οικονοµικοί δείκτες σχετικά µε την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, εξετάστηκε κατά
πόσον, και ως ποιο βαθµό, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στην
ανάλυση η παραγωγή του εν λόγω προϊόντος από τον εν
λόγω κλάδο παραγωγής.

(32)

Πράγµατι, το υπό εξέταση προϊόν πωλείται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής τόσο α) σε µη συνδεδεµένες εταιρείες
όσο και β) σε εταιρείες στον ίδιο όµιλο εταιρειών («συνδεδεµένες εταιρείες»). Όσον αφορά τις συνδεδεµένες εταιρείες,
υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες: i) εταιρείες που
αγοράζουν το εν λόγω προϊόν και το χρησιµοποιούν ως
πρώτη ύλη για την κατασκευή διαφορετικού προϊόντος
(κυρίως σωλήνες) και ii) εταιρείες που αγοράζουν το υπό
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2. Ορισµός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(37)

Από τους έξι παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του υπό εξέταση προϊόντος, οι ακόλουθοι τρεις
υποστήριξαν την καταγγελία:
— Ugine, S.A, Γαλλία (UGINE)
— ThyssenKrupp, Acciai Terni, SpA, Iταλία (ΤΚΑST)
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Γερµανία (ΤΚΝ).

(38)

∆εδοµένου ότι αυτοί οι τρεις καταγγέλλοντες συνεργαζόµενοι κοινοτικοί παραγωγοί που αντιπροσώπευαν
το 85 % της κοινοτικής παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος, αποτελούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια των άρθρων 4 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.
3. Κοινοτική κατανάλωση

(39)

Η κοινοτική κατανάλωση υπολογίστηκε µε τον συνυπολογισµό των όγκων των πωλήσεων στην ελεύθερη
κοινοτική αγορά του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, του όγκου των πωλήσεων των υπολοίπων παραγωγών
στην κοινοτική αγορά, που αναφέρονται στις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που υπέβαλαν οι εν λόγω
παραγωγοί, και του όγκου των εισαγωγών. Ο όγκος των εισαγωγών προσδιορίστηκε µε βάση τα στοιχεία
της Eurostat που αντιστοιχούν στους κωδικούς ΣΟ που σχετίζονται µε την παρούσα διαδικασία. Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ περιλαµβάνουν επίσης προϊόντα άλλα από το
υπό εξέταση, σε µερικές περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε κατανοµή των στοιχείων εισαγωγής µε βάση τα
κριτήρια που περιλαµβάνει η καταγγελία.

(40)

Εκτός από τις εταιρείες που αποτελούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και τους άλλους κοινοτικούς
παραγωγούς, οι σηµαντικότεροι παράγοντες του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι οι εταιρείες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Οι εισαγωγές από την Ιαπωνία αντιπροσώπευαν 3 %
της ελεύθερης αγοράς κατά την ΠΕ.

(41)

Σε αυτή τη βάση, η κοινοτική κατανάλωση αυξήθηκε από 157 099 τόνους το 1999 σε 182 679 τόνους
κατά την ΠΕ, ήτοι κατά 16 %.
4. Εξαγωγές από την εν λόγω χώρα
Όγκος και µερίδιο της αγοράς (1)

(42)

Οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΗΠΑ αυξήθηκαν σηµαντικά σε όγκο κατά 95 % καθ'
όλη την υπό εξέταση περίοδο. Σηµειώθηκαν απότοµες αυξήσεις των εισαγωγών το 2000 και 2001 (85 %
για το 2000 και 43 % για το 2001). Κατά την ΠΕ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 14 %, αλλά εξακολούθησαν να αντιπροσωπεύουν το διπλάσιο του όγκου του 1999, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το µερίδιο στην
ελεύθερη αγορά κατά 12-14 % κατά την ίδια περίοδο.
Πίνακας 1

Μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις ΗΠΑ
∆είκτης

1999

2000

2001

ΠΕ

4-6 %

9-11 %

15-17 %

12-14 %

100

154

251

195

Τιµές
(43)

Ο σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών των εισαγωγών καταγωγής ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19 % στο διάστηµα µεταξύ 1999 και ΠΕ.
Πώληση σε τιµές χαµηλότερες από τις τιµές των κοινοτικών παραγωγών

(44)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον ο συνεργαζόµενος παραγωγός-εξαγωγέας στην υπό εξέταση χώρα πραγµατοποίησε πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από αυτές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ.

(1) Για λόγους εµπιστευτικότητας αναφέρονται κλίµακες.
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(45)

Η σύγκριση µεταξύ των τιµών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και των τιµών εξαγωγής πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις πωλήσεις στους ίδιους πελάτες στο ίδιο στάδιο εµπορίας, ήτοι οι τιµές παράδοσης
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής συγκρίθηκαν µε τις τιµές που κατέβαλαν οι εισαγωγείς, που συνδέονται
µε τον παραγωγό-εξαγωγέα των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 22, στον
πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δασµών που ενδεχοµένως έχουν
καταβληθεί, µε βάση τους οµοειδείς τύπους προϊόντος. Η εν λόγω προσέγγιση θεωρήθηκε δικαιολογηµένη
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς γι' αυτόν τον τύπο προϊόντος, και ιδίως του γεγονότος
ότι οι πελάτες µπορούν εύκολα να αλλάξουν προµηθευτή, η αγορά είναι ιδιαίτερα διαφανής και οι τιµές
µπορούν να µειωθούν ταχέως. Εποµένως, οι περιπτώσεις που οι εισαγωγές πραγµατοποιούνται σε τιµές χαµηλότερες από αυτές των κοινοτικών παραγωγών, θα είναι κανονικά αναγνωρίσιµες για πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα, δεδοµένου ότι οι τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής θα πρέπει να ακολουθήσουν την
τάση για να µη χάσουν τον πελάτη. Συνεπώς φαίνεται σκόπιµο να συγκεντρωθεί η προσοχή στους τοµείς
όπου σηµειώθηκε άµεσος ανταγωνισµός. Ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να εντοπισθούν οι
πελάτες που αγόρασαν τόσο από εταιρεία των ΗΠΑ όσο και από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, έτσι
ώστε να µπορούν να συγκριθούν άµεσα οι προσφορές τιµών. Υπό αυτήν την έννοια, όπως εξηγείται
παρακάτω, δεν είναι τυχαίο ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο, ορισµένοι χρήστες (1) αύξησαν σηµαντικά
τις αγορές τους από την µοναδική συνεργαζόµενη εταιρεία των ΗΠΑ και µείωσαν τις αγορές τους από τον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής σε αµελητέο επίπεδο.

(46)

Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, µπόρεσε να γίνει σύγκριση των τιµών µε βάση το 8 % του όγκου εξαγωγών της εταιρείας των ΗΠΑ, αφού λήφθηκε υπόψη η τυποποιηµένη περιγραφή της ευρωπαϊκής ποιότητας και της ποιότητας ΑΙSΙ, το πάχος, το πλάτος, οι άκρες και το τελείωµα του υπό εξέταση προϊόντος.

(47)

Το περιθώριο κατά το οποίο οι τιµές των εν λόγω πωλήσεων ήταν χαµηλότερες από αυτές των κοινοτικών
παραγωγών σύµφωνα µε τις προσωρινές διαπιστώσεις, εκφρασµένο ως εκατοστιαίο ποσοστό των τιµών του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής, ανέρχεται σε 13,2 %.
5. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
Επιπτώσεις των παλαιών πρακτικών ντάµπινγκ ή επιδοτήσεις

(48)

∆εν επιβλήθηκαν δασµοί αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικοί δασµοί στο υπό εξέταση προϊόν κατά την υπό
εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω δείκτης δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.
Παραγωγή

(49)

Η παραγωγή για τη συνολική αγορά (ήτοι την ελεύθερη αγορά και τη δεσµευµένη αγορά) αυξήθηκε από
188 633 τόνους το 1999 σε 219 282 τόνους κατά την ΠΕ, ήτοι κατά 16 %, µε πτώση το έτος 2001.
Πίνακας 2

Παραγωγή
∆είκτης

1999

2000

2001

ΠΕ

188 633

218 369

194 304

219 282

100

116

103

116

Παραγωγική ικανότητα και ποσοστό χρησιµοποίησής της
(50)

∆ύο από τους κοινοτικούς παραγωγούς χρησιµοποίησαν τις ίδιες γραµµές παραγωγής για την κατασκευή
του υπό εξέταση προϊόντος και για την παραγωγή διαφόρων άλλων προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα:
Μια από τις εν λόγω εταιρείες βρίσκεται στη διαδικασία δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων παραγωγής. Η
τρίτη εταιρεία, που χρησιµοποίησε µια γραµµή παραγωγής σχεδόν αποκλειστικά για το εν λόγω προϊόν,
σηµείωσε αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας από δείκτη 100 το 1999 σε δείκτη 141 κατά την ΠΕ.
Το ποσοστό χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας µειώθηκε για τον εν λόγω παραγωγό από περίπου 75 % το 1999 σε περίπου 50 % κατά την ΠΕ. Εν τω µεταξύ, µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες για
τους δύο παραγωγούς, των οποίων η παραγωγική ικανότητα δεν ήταν δυνατόν να αποδοθεί σαφώς στο
υπό εξέταση προϊόν, δεν υπήρχαν στοιχεία που να καθιστούν άκυρο το συµπέρασµα ότι το ποσοστό χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού είχε µειωθεί.

(1) Κατά την ΠΕ αντιπροσώπευαν 13 % της συνολικής κατανάλωσης και 47 % των εξαγωγών από την µοναδική συνεργαζόµενη
εταιρεία των ΗΠΑ.
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Επενδύσεις
(51)

Η ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Σε αυτήν τη
βάση, οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν από 55 εκατοµµύρια ευρώ σε 125 εκατοµµύρια ευρώ το 2001
και έφθασαν σε 79 εκατοµµύρια ευρώ κατά την ΠΕ. Συνολικά, αυξήθηκαν κατά 43 % κατά τη διάρκεια της
υπό εξέταση περιόδου. Οι επενδύσεις αφορούσαν κυρίως το πάγιο ενεργητικό, όπως νέες γραµµές παραγωγής και νέα µηχανήµατα επεξεργασίας, µε σκοπό πάντα την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της παραγωγής.
Πωλήσεις και µερίδιο της αγοράς

(52)

Στο διάστηµα µεταξύ 1999 και ΠΕ, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αύξησε τις πωλήσεις του στην ελεύθερη αγορά στην Κοινότητα από 110 115 σε 116 768 τόνους, ήτοι κατά 6 %. Αυτή η εκατοστιαία
αύξηση είναι ωστόσο πολύ κατώτερη από την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης στην Κοινότητα. Οι
πωλήσεις κατά την ΠΕ ήταν πολύ χαµηλότερες από το επίπεδο του 2000. Ενώ οι πωλήσεις στην ελεύθερη
αγορά αυξήθηκαν κατά 6 % µόνο, οι πωλήσεις στη δεσµευµένη αγορά αυξήθηκαν κατά 15 %. ∆εδοµένου
ότι οι πελάτες της δεσµευµένης αγοράς δεν είχαν δυνατότητα επιλογής προµηθευτή, η εν λόγω αύξηση
φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη δυνητική αύξηση στην ελεύθερη αγορά εάν δεν ασκείται πρακτική
ντάµπινγκ.
Πίνακας 3
Πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά

Πωλήσεις στην αγορά της ΕΚ (τόνοι)
∆είκτης

1999

2000

2001

ΠΕ

110 115

129 895

105 364

116 768

100

118

96

106

Πίνακας 4
Πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά

Πωλήσεις στην αγορά της ΕΚ (τόνοι)
∆είκτης
(53)

1999

2000

2001

ΠΕ

60 647

69 555

63 547

69 630

100

115

105

115

Το µερίδιο του κοινοτικού κλάδου αγοράς στην ελεύθερη αγορά µειώθηκε κατά 6 εκατοστιαίες µονάδες
κατά την υπό εξέταση περίοδο, από 70 σε 64 %, πράγµα που δείχνει ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
δεν µπόρεσε να επωφεληθεί πλήρως από τη θετική ανάπτυξη της αγοράς. Η µείωση των µεριδίων αγοράς
αντιστοιχεί στην αύξηση των µεριδίων αγοράς των εισαγωγών καταγωγής της υπό εξέταση χώρας (βλέπε
αιτιολογική σκέψη 42).
Πίνακας 5

Μερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

1999

2000

2001

ΠΕ

70 %

69 %

64 %

64 %

Τιµές
(54)

Ο µέσος όρος της τιµής πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στη συνολική αγορά (ελεύθερη και
δεσµευµένη αγορά) αυξήθηκε κατά 12 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αν και οι τιµές αυξήθηκαν κατά
5 % το 2000 και κατά 8 % το 2001, παρέµειναν σταθερές και µάλιστα σηµείωσαν ελαφριά µείωση στο
διάστηµα µεταξύ 2001 και ΠΕ. Οι τιµές στην ελεύθερη αγορά και στη δεσµευµένη αγορά ήταν στο ίδιο
επίπεδο (βλέπε παραπάνω, αιτιολογική σκέψη 36).
Αποδοτικότητα

(55)

Ο σταθµισµένος µέσος όρος της αποδοτικότητας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε από 4,4 %
το 1999 σε 7,5 % κατά την ΠΕ.
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Παρόλο που η ανάπτυξη της αποδοτικότητας φαίνεται εκ πρώτης όψεως θετική, η λεπτοµερέστερη εξέταση
αποκαλύπτει ότι τα επίπεδα αποδοτικότητας δεν είναι στην πραγµατικότητα ικανοποιητικά. Πρέπει να επισηµανθούν οι ιδιαιτερότητες του υπό εξέταση προϊόντος: το υπό εξέταση προϊόν ανήκει σε µια αγορά όπου
τα κέρδη είναι συνήθως σηµαντικά υψηλότερα από αυτά που επιτυγχάνονται στον γενικό κλάδο παραγωγής
ανοξείδωτου χάλυβα. Τα συνήθως υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας για το εν λόγω προϊόν προκύπτουν
από τα ακόλουθα:
— η αγορά για την οποία προορίζεται το υπό εξέταση προϊόν (κυρίως η αγορά συστηµάτων εξάτµισης
αυτοκινήτων) χαρακτηρίζεται από πολύ σταθερή ζήτηση και προστατεύεται από τις συνήθεις διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου. Πράγµατι, το υπό εξέταση προϊόν περιέχει κατ' ανώτατο όριο πολύ
µικρή προσθήκη νικελίου, που το καθιστά φθηνότερο από άλλες ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα οι
οποίες περιέχουν µεγαλύτερη προσθήκη του εν λόγω στοιχείου του κράµατος. Το χαµηλό κόστος του
υπό εξέταση προϊόντος, σε σύγκριση µε άλλες ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα, καθιστά αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν υποκατάστασης κατά τα επόµενα στάδια του οικονοµικού κύκλου.
∆εδοµένου ότι η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στάσιµη κατά την υπό
εξέταση περίοδο (από 16 978 400 µονάδες το 1999 σε 16 943 700 µονάδες το 2002), η κατανάλωση του προϊόντος αυξήθηκε κατά 16 %, όπως αναφέρεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 41.
Αυτό εύλογα καταδεικνύει ότι οι χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος, και οι µεταγενέστεροι πελάτες
τους, αύξησαν τις αγορές του υπό εξέταση προϊόντος, µειώνοντας έτσι την αγορά άλλων ακριβότερων
ποιοτήτων ανοξείδωτου χάλυβα. Το εν λόγω συµπέρασµα επιβεβαιώθηκε από τις εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά τη διάρκεια της έρευνας,
— όπως αναφέραµε ήδη, αντίθετα από τα περισσότερα άλλα προϊόντα χάλυβα, το υπό εξέταση προϊόν
περιέχει κατ' ανώτατο όριο πολύ µικρή προσθήκη νικελίου, που αποτελεί ευµετάβλητο στοιχείο
κόστους µε διακυµάνσεις οι οποίες πιθανώς οδηγούν σε χαµηλότερα περιθώρια κέρδους.

(57)

Το διαφορετικό σχέδιο αποδοτικότητας που αναφέρεται παραπάνω οφείλεται στις σηµερινές διαφορετικές
τάσεις της αποδοτικότητας που αναφέρουν οι εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, αφενός για τη
γενική παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα και αφετέρου για το υπό εξέταση προϊόν (βλέπε παρακάτω πίνακα
6).
Πίνακας 6

(58)

1999

2000

2001

ΠΕ

Μέσος όρος του προ της φορολόγησης περιθωρίου κέρδους επί του κύκλου εργασιών —
συνολική παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα

0,8 %

5,6 %

- 2,1 %

3,4 %

Προ της φορολόγησης περιθώριο κέρδους επί
του κύκλου εργασιών (υπό εξέταση προϊόν)

4,4 %

3,2 %

6,4 %

7,5 %

Συνεπώς η αγορά για το υπό εξέταση προϊόν χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλότερο κέρδος και επίπεδα
τιµών.

Χρηµατική ροή, απόδοση των επενδύσεων και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων
(59)

Υποβλήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε την ταµειακή ροή και την απόδοση των επενδύσεων για τη συνολική
παραγωγή των εταιρειών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, δεδοµένου ότι δύο από αυτές δεν ήταν σε
θέση να αποδώσουν τα εν λόγω στοιχεία στο υπό εξέταση προϊόν.

(60)

Με βάση τα παραπάνω, η συγκεντρωτική καθαρή ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκε
από µείον 22 357 710 ευρώ το 1999 σε 188 109 683 ευρώ κατά την ΠΕ.
Πίνακας 7

Ταµειακή ροή
∆είκτης

1999

2000

2001

ΠΕ

- 22 357 710

106 262 747

157 262 838

188 109 683

- 100

475

703

841
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Αυτή η εξέλιξη ήταν σύµφωνη µε την ταµειακή ροή που αφορά το υπό εξέταση προϊόν για µία µεµονωµένη
εταιρεία. Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί ικανοποιητικό συµπέρασµα σχετικά µε την ταµειακή ροή
που προέρχεται αποκλειστικά από το υπό εξέταση προϊόν, δεδοµένου ότι δύο από τις εταιρείες χρησιµοποιούν επίσης τις γραµµές παραγωγής τους για την κατασκευή ενός φάσµατος άλλων προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα και η µείωση της τιµής δεν µπορεί να αποδοθεί σε κάθε µεµονωµένο προϊόν. Ο µέσος όρος
της απόδοσης κεφαλαίου που χρησιµοποιήθηκε από τις τρεις εταιρείες αυξήθηκε από 3,6 % το 1999 σε
6,9 % κατά την ΠΕ.
Πίνακας 8

Απόδοση χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου
(62)

1999

2000

2001

ΠΕ

3,6 %

20,5 %

1,6 %

6,9 %

Τέλος, όσον αφορά την ικανότητα άντλησης κεφαλαίων, σηµειωτέον ότι αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής βασίζονται στη χρηµατοδότηση µεταξύ των εταιρειών του οµίλου, ως κύρια
πηγή χρηµατοδότησης του χρέους, πράγµα που σηµαίνει ότι η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου δεν σχετίζεται άµεσα µε την ετήσια απόδοση των εταιρειών και την προκύπτουσα κατάσταση όσον αφορά την φερεγγυότητα. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη του εν λόγω δείκτη δεν έχει σχέση µε την ανάλυση της ζηµίας. Όσον
αφορά τις µετοχές ως πηγή κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, πρέπει να αναφέρουµε ότι καµία από τις τρεις
εταιρείες δεν έχει µετοχές εισαγµένες στο χρηµατιστήριο ή σε άλλη µορφή δευτερεύουσας αγοράς.
Αποθέµατα

(63)

Η εξέλιξη των αποθεµάτων δεν αποτελεί σηµαντικό δείκτη ζηµίας κατά την παρούσα διαδικασία. Πράγµατι,
οι εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δήλωσαν ότι κατασκευάζουν το εν λόγω προϊόν µόνο κατά
παραγγελία, και συνεπώς δεν διατηρούν αποθέµατα, παρά µόνο για παράδοση ή για υλικοτεχνικούς
λόγους, και πάλι µόνο σε αµελητέες ποσότητες. Ως εκ τούτου, κάθε εξέλιξη των αποθεµάτων οφείλεται σε
υλικοτεχνικούς λόγους, και όχι σε λόγους επιδείνωσης της αγοράς.
Απασχόληση και µισθοί

(64)

Η απασχόληση στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής µειώθηκε κατά 12 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι
συνολικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 5 % κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Παραγωγικότητα

(65)

Η παραγωγικότητα για τη συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 31 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αυξήθηκε
κατά 17 % το 2000, παρέµεινε σχεδόν σταθερή το 2001 και αυξήθηκε εκ νέου κατά 14 % κατά την ΠΕ,
πράγµα που αντικατοπτρίζει τις επενδυτικές προσπάθειες που κατέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
(βλέπε αιτιολογική σκέψη 49).
Ανάπτυξη

(66)

Συνολικά, πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα µερίδια αγοράς του κοινοτικού κλάδου αγοράς στην ελεύθερη
αγορά µειώθηκαν κατά 6 %, πράγµα που δείχνει ότι η ανάπτυξή του ήταν σηµαντικά κατώτερη από την
ανάπτυξη της συνολικής αγοράς (που αυξήθηκε κατά 16 %).
Μέγεθος του περιθωρίου ντάµπινγκ

(67)

Όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής το µέγεθος του πραγµατικού περιθωρίου ντάµπινγκ, λόγω του όγκου και των τιµών των εισαγωγών από τις εν λόγω χώρες, οι εν λόγω επιπτώσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες.
6. Συµπέρασµα για τη ζηµία

(68)

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σηµαντικά, τόσο σε απόλυτες τιµές όσο και σε µερίδια αγοράς.
Πράγµατι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, κέρδισαν από 6 µέχρι 8 εκατοστιαίες µονάδες του µεριδίου
αγοράς. Επιπλέον, οι εν λόγω εισαγωγές προκάλεσαν συµπίεση των τιµών, πράγµα που φαίνεται, µεταξύ
άλλων, από τις πωλήσεις σε σηµαντικά χαµηλότερες τιµές που διαπιστώθηκαν σε τοµείς στους οποίους ο
εξαγωγέας των ΗΠΑ και ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ανταγωνίζονταν µεταξύ τους για τους ίδιους
πελάτες.
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Παρόλο που πολλοί από τους εν λόγω οικονοµικούς δείκτες ζηµίας δείχνουν θετική τάση (ήτοι τιµές, αποδοτικότητα, πωλήσεις, επενδύσεις, ταµειακή ροή, απόδοση των επενδύσεων, παραγωγική ικανότητα, παραγωγικότητα), µια πιο εις βάθος ανάλυση καταδεικνύει κατάσταση σηµαντικής ζηµίας. Κατά πρώτον, η θέση
στην αγορά του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αποδυναµώθηκε σηµαντικά, πράγµα που φαίνεται από τη
σηµαντική απώλεια µεριδίου αγοράς. Επιπλέον, όπως περιγράφηκε παραπάνω, οι τιµές του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής µειώθηκαν στο διάστηµα µεταξύ 2001 και ΠΕ, πράγµα που είχε ως αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας από αυτά που διαπιστώθηκαν το 1997, έτος κατά το οποίο δεν ασκήθηκε
πρακτική ντάµπινγκ, παρά τη σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας που επιτεύχθηκε µε τη µείωση του
προσωπικού και µε επενδύσεις. Επιπλέον, το σηµαντικό περιθώριο ντάµπινγκ 69,7 % δείχνει ότι για να
εξουδετερωθεί το ντάµπινγκ, ο παραγωγός-εξαγωγέας θα πρέπει να αυξήσει την τιµή εξαγωγής του κατά
69,7 %, πράγµα που θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση του µεριδίου που κατέχει στην αγορά. Μπορούµε εύλογα να συµπεράνουµε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα ήταν σε θέση να καλύψει το µεγαλύτερο µέρος, αν όχι ολόκληρο το µερίδιο αγοράς του παραγωγού-εξαγωγέα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί
ότι οι τιµές στη δεσµευµένη αγορά επηρεάζονται και αυτές από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο
ντάµπινγκ. Πράγµατι η έρευνα έδειξε ότι οι τιµές που εφαρµόζονται στους πελάτες στη δεσµευµένη αγορά
καθορίζονται δυνάµει σύµβασης κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς. ∆εδοµένου
ότι ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας ανήκει στον ίδιο όµιλο µε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, διαπιστώθηκε ότι, για να µην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική ανταγωνιστικότητα του οµίλου, ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής θα πρέπει να εφαρµόσει τιµές ίδιες µε αυτές που εφήρµοσε σε ανεξάρτητους πελάτες.

(70)

Ως εκ τούτου, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σηµαντική ζηµία.

∆. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1. Εισαγωγή
(71)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε αν οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής της υπό εξέταση χώρας προκάλεσαν στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής ζηµία σε βαθµό που αυτή να µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική. Άλλοι γνωστοί παράγοντες πλην
των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ, οι οποίοι θα µπορούσαν να είχαν προξενήσει κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής εξετάστηκαν οµοίως, ούτως ώστε να
εξασφαλιστεί ότι η ζηµία που ενδεχοµένως προκαλείται από τους εν λόγω λοιπούς παράγοντες δεν αποδίδεται στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ.

2. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ
(72)

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σηµαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο, κατά 127 % κατ' όγκον,
και από 6 µέχρι 8 εκατοστιαίες µονάδες όσον αφορά το µερίδιο αγοράς. Οι τιµές των εισαγωγών καταγωγής ΗΠΑ πραγµατοποιήθηκαν σε τιµές σηµαντικά κατώτερες από τις τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής (βλέπε παραπάνω, αιτιολογικές σκέψεις 44 και επόµενες), κατά 13,2 %.

(73)

Οι επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ φαίνονται επίσης από την απόφαση
ορισµένων χρηστών, που αντιπροσωπεύουν 13 % της συνολικής κατανάλωσης κατά την ΠΕ, να µην αγοράζουν πλέον από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, αλλά από παραγωγούς των ΗΠΑ. Ενώ οι εν λόγω καταναλωτές αγόραζαν συνήθως αµελητέες µόνο ποσότητες από τους παραγωγούς των ΗΠΑ στην αρχή της
υπό εξέταση περιόδου, τώρα αγοράζουν µέχρι 47 % των εξαγωγών στην Κοινότητα του µοναδικού συνεργαζόµενου παραγωγού των ΗΠΑ. Αυτό τονίζει το γεγονός ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο παραγωγός των ΗΠΑ αύξησε το µερίδιό του στην αγορά εις βάρος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(74)

Συνολικά, στο διάστηµα µεταξύ 1999 και ΠΕ, η απώλεια 6 εκατοστιαίων µονάδων του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής αντιστοιχεί σε αύξηση του µεριδίου αγοράς των εισαγωγών των ΗΠΑ. Ιδίως το 2001 οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής µειώθηκαν κατά 5 εκατοστιαίες µονάδες όσον αφορά το µερίδιο
αγοράς σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, ενώ παράλληλα οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά
6 έως 7 εκατοστιαίες µονάδες. Αντίθετα, οι πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στους πελάτες
της δεσµευµένης αγοράς παρέµειναν σταθερές από το 2000.

(75)

Η απώλεια µεριδίων αγοράς και τα ανεπαρκή επίπεδα των τιµών συνέπεσαν επίσης µε τη ζηµιογόνο κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, που αποδεικνύεται από το ανεπαρκές επίπεδο αποδοτικότητας
και την µη ευνοϊκή εξέλιξη µισθών και απασχόλησης.
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3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες
(76)

Οι εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκαν από 1 425 τόνους το 1999 σε 5 893 τόνους κατά την
ΠΕ και το µερίδιό τους στην κοινοτική αγορά αυξήθηκε από 0,9 % το 1999 σε 3,2 % κατά την ΠΕ. Οι
περισσότερες εισαγωγές προήλθαν από την Ιαπωνία. Εντούτοις, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο µέσος
όρος των τιµών του υπό εξέταση προϊόντος που εισήχθη από τρίτες χώρες ήταν υψηλότερος από τις αντίστοιχες τιµές των εισαγωγών καταγωγής ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εισαγωγές δεν είναι δυνατόν να προκάλεσαν ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

Μη καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί
(77)

Οι µη καταγγέλλοντες παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος κατείχαν µερίδιο αγοράς περίπου 18 % κατά
την ΠΕ. Κατά την εν λόγω περίοδο, ο όγκος των πωλήσεών τους µειώθηκε κατά 4 % και το µερίδιο αγοράς
τους µειώθηκε κατά 4 εκατοστιαίες µονάδες. Επιπλέον, ο µέσος όρος των τιµών των µη καταγγελλόντων
παραγωγών βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τον µέσο όρο των τιµών των καταγγελλόντων παραγωγών. Όλα
αυτά δείχνουν ότι οι µη καταγγέλλοντες παραγωγοί βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε τον κοινοτικό
κλάδο παραγωγής, ήτοι ότι δεν υπέστησαν ζηµία από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ.
Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί προκάλεσαν σηµαντική ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

Η ποιότητα και τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του υπό εξέταση προϊόντος που εισάγεται από τις ΗΠΑ
(78)

Από την έρευνα προέκυψε ότι το υπό εξέταση προϊόν που εισήχθη από τις ΗΠΑ δεν είχε υψηλή ποιότητα
ή τεχνικά πλεονεκτήµατα.

(79)

Επιπλέον, όπως κατέδειξαν οι εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, το γεγονός ότι ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής δεν διατηρεί αποθέµατα του υπό εξέταση προϊόντος, δεδοµένου ότι κατασκευάζει το εν
λόγω προϊόν κατά παραγγελία εντός πολύ µικρού χρονικού διαστήµατος, δεν συνεπάγεται βραδύτερο
ρυθµό παράδοσης, σε σύγκριση µε τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
η ποιότητα ή τα τεχνικά πλεονεκτήµατα του εν λόγω προϊόντος µπορεί να προκάλεσαν σηµαντική ζηµία.

4. Συµπέρασµα για την αιτιώδη συνάφεια
(80)

Το γεγονός ότι η αύξηση του όγκου των εξαγωγών από τις ΗΠΑ και των µεριδίων αγοράς συνέπεσε αφενός µε τις πωλήσεις που διαπιστώθηκε ότι πραγµατοποιήθηκαν σε τιµές χαµηλότερες από τις κοινοτικές
και αφετέρου µε την επιδείνωση της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής οδηγεί στο προσωρινό
συµπέρασµα ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ καταγωγής ΗΠΑ προκάλεσαν σηµαντική ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(81)

Εξάλλου, η ανεπαρκής ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς δεν αντικατοπτρίζεται στη δεσµευµένη αγορά.
Αυτό προκάλεσε συνεπώς στασιµότητα των τιµών και περιορισµό του ποσοστού αποδοτικότητας.
Πράγµατι, η ζηµία είναι σαφής στην ελεύθερη αγορά, όπου ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής βρίσκεται σε
άµεσο ανταγωνισµό µε τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος. Οι δείκτες για τη δεσµευµένη αγορά,
όπου οι εισαγωγές δεν ανταγωνίζονται άµεσα µε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, δείχνουν θετική τάση.

(82)

Η ανάλυση των αγορών των δύο σηµαντικών χρηστών έδειξε ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι εν λόγω
εταιρείες αντικατέστησαν τις αγορές τους στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής µε αγορές από την εταιρεία
των ΗΠΑ.

(83)

Συνάγεται επίσης προσωρινά το συµπέρασµα ότι οι µη καταγγέλλοντες παραγωγοί δεν µπορεί να προκάλεσαν την αρνητική εξέλιξη του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, δεδοµένου ότι οι απαντήσεις τους στο
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής δείχνουν ότι υπέστησαν ζηµία λόγω των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ. Τέλος, από τις έρευνες προέκυψε ότι το υπό εξέταση προϊόν που εισήχθη από τις ΗΠΑ
δεν είχε υψηλή ποιότητα ή τεχνικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε το ευρωπαϊκό προϊόν.

(84)

∆εν διαπιστώθηκαν άλλοι παράγοντες που θα µπορούσαν να εξηγήσουν την επιδείνωση της κατάστασης
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
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Ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι η έρευνα της Επιτροπής προσδιόρισε ικανοποιητικά και ανέλυσε όλους τους
γνωστούς παράγοντες και διαπιστώθηκε προσωρινά ότι καµία από τις επιπτώσεις τους δεν ήταν τέτοια που
να εξουδετερώνει την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της πρακτικής ντάµπινγκ και της ζηµίας, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ από την υπό εξέταση χώρα
προκάλεσαν τη σηµαντική ζηµία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.
Ε. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
(86)

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε αν η επιβολή των µέτρων
αντιντάµπινγκ θα αντέβαινε στο γενικότερο συµφέρον της Κοινότητας. Ο προσδιορισµός του κοινοτικού
συµφέροντος βασίστηκε στην εξέταση των διαφόρων εµπλεκόµενων συµφερόντων, ήτοι των συµφερόντων
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και εµπόρων, καθώς και των χρηστών του υπό εξέταση
προϊόντος.

(87)

Για να εκτιµηθεί η πιθανότητα επίπτωσης της επιβολής ή µη µέτρων, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία είτε ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται είτε γνωστοποίησαν την
παρουσία τους. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, τρεις άλλους κοινοτικούς παραγωγούς, επτά εισαγωγείς, δέκα χρήστες και δεκαεπτά προµηθευτές
πρώτων υλών. Οι τρεις παραγωγοί του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, τρεις άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί,
έξι συνδεόµενοι εισαγωγείς, καθώς και επτά χρήστες απήντησαν.

(88)

Σε αυτή τη βάση, εξετάστηκε κατά πόσον, παρά τα συµπεράσµατα για την πρακτική ντάµπινγκ, την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και την αιτιώδη συνάφεια, συνέτρεχαν επιτακτικοί λόγοι που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η επιβολή µέτρων στην προκειµένη περίπτωση αντιβαίνει στο κοινοτικό
συµφέρον.
2. Κοινοτικός κλάδος παραγωγής

(89)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σηµαντική ζηµία, όπως αναφέρεται παραπάνω στις αιτιολογικές
σκέψεις 68 και επόµενες.

(90)

Η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ θα επιτρέψει στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να επιτύχει τα επίπεδα
αποδοτικότητας που θα µπορούσε να είχε επιτύχει εάν δεν είχαν πραγµατοποιηθεί εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείµενο ντάµπινγκ, και να επωφεληθεί από τις εξελίξεις στην κοινοτική αγορά.

(91)

Εντούτοις, εάν δεν επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ, είναι πιθανόν να συνεχιστεί η αρνητική τάση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής: πιο συγκεκριµένα, τα µερίδια της αγοράς θα µειωθούν περαιτέρω και η αποδοτικότητα θα παραµείνει κατώτερη από αυτήν που µπορεί να επιτευχθεί για το εν λόγω προϊόν εάν δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ.
3. Χρήστες

(92)

Οι χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος συνίστανται κυρίως σε παραγωγούς συστηµάτων εξάτµισης για την
αυτοκινητοβιοµηχανία. Είναι εγκατεστηµένοι κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ιταλία, στη Γερµανία, στη
Γαλλία, στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο. Οι συνεργασθέντες χρήστες αντιπροσώπευαν µόνο 24 % της
κατανάλωσης της ελεύθερης αγοράς κατά την ΠΕ. Εντούτοις, αντιπροσώπευαν 91 % των συνολικών εισαγωγών από τις ΗΠΑ κατά την ΠΕ. Συνεπώς, παρόλο που οι πληροφορίες των συνεργασθέντων χρηστών
ήταν πολύ αντιπροσωπευτικές για την κατάσταση των χρηστών που αγόρασαν το προϊόν από τις ΗΠΑ, δεν
ήταν δυνατόν να σχηµατισθεί ακριβής εικόνα όσον αφορά το υπόλοιπο ποσοστό χρηστών που δεν αγόρασαν το εν λόγω προϊόν στον ίδιο βαθµό από τις ΗΠΑ. Στην εν λόγω ανάλυση θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί
υπόψη αυτός ο περιορισµός.

(93)

Όλοι οι συνεργασθέντες χρήστες αντιτέθηκαν στην επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ, ισχυριζόµενοι ότι θα
προκαλούσαν απώλειες και υποστηρίζοντας ότι µπορεί να αναγκαστούν να µεταφέρουν τις δραστηριότητές
τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ.

(94)

Το υπό εξέταση προϊόν αντιπροσωπεύει κατά µέσον όρο 15 % του συνολικού κόστους της παραγωγής
συστηµάτων εξάτµισης. Εντούτοις, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 42, οι εισαγωγές από τις
ΗΠΑ κατά την ΠΕ αντιπροσωπεύουν µερίδιο αγοράς µεταξύ 12 και 14 %. Ως εκ τούτου, στην χειρότερη
περίπτωση, εάν οι εισαγωγείς µεταβίβαζαν ολόκληρο το ποσό των δασµών υπό µορφή αύξησης της τιµής,
και λαµβανοµένου υπόψη του σηµερινού µεριδίου αγοράς των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, το συνολικό
κόστος παραγωγής όλων των χρηστών συστηµάτων εξάτµισης θα αυξανόταν κατά 0,4 %.
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Επιπλέον, η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ δεν θα δηµιουργούσε έλλειψη στην προµήθεια του υπό εξέταση
προϊόντος από τους χρήστες, δεδοµένου ότι σκοπός των εν λόγω µέτρων δεν είναι να σταµατήσουν τις
εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τις ΗΠΑ, αλλά να επανακαθιερώσουν θεµιτές συνθήκες εµπορίου. Πράγµατι, όπως ήδη αναφέραµε, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αύξησε τις επενδύσεις του σε
εγκαταστάσεις και µηχανήµατα που αφορούν το υπό εξέταση προϊόν κατά 43 %. Μια εταιρεία, συγκεκριµένα, (η πιο αντιπροσωπευτική από απόψεως όγκου πωλήσεων) αύξησε την παραγωγική της ικανότητα
κατά 41 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Επιπλέον, ακόµη και αν οι παραγωγοί των ΗΠΑ αποφάσιζαν να
σταµατήσουν τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, οι κοινοτικοί παραγωγοί είναι οι µεγαλύτεροι
παγκοσµίως προµηθευτές του υπό εξέταση προϊόντος και έχουν δηµιουργήσει αρκετή παραγωγική ικανότητα για να µπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης.
4. Μη συνδεδεµένοι εισαγωγείς

(96)

Εστάλησαν ερωτηµατολόγια σε ορισµένους µη συνδεδεµένους, κατά τους ισχυρισµούς, εισαγωγείς. Κανένας
από αυτούς δεν απήντησε. ∆εδοµένης της έλλειψης συνεργασίας, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι
οι µη συνδεδεµένοι εισαγωγείς δεν θα υποστούν σηµαντικά αρνητικά αποτελέσµατα από την επιβολή
µέτρων αντιντάµπινγκ.
5. Ανταγωνισµός και στρεβλωτικές για το εµπόριο συνέπειες

(97)

Η εταιρεία των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση
και έχει ιστορικό συµπεριφοράς που αντιβαίνει στον ανταγωνισµό. Εντούτοις, το επίπεδο συγκέντρωσης δεν
θα µεταβαλλόταν συνεπεία της επιβολής µέτρων αντιντάµπινγκ. Επιπλέον, ακόµη και αν η εταιρεία κατέχει
ισχυρή θέση στην αγορά, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα κατάχρησή της.

(98)

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι σκοπός των µέτρων αντιντάµπινγκ είναι να αποκατασταθούν οι θεµιτές
συνθήκες συναλλαγών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ο
αριθµός συµµετεχόντων στην αγορά.

(99)

Υπάρχουν έξι κοινοτικοί παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα:
— Ugine, SA, Γαλλία,
— Ugine & ALZ, Belgium, NV, Bέλγιο,
— ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni, SpA, Iταλία,
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Γερµανία,
— Acerinox, SA, Ισπανία,
— Avesta Polarit Oyj Abp, Ηνωµένο Βασίλειο.

(100) Από τις προαναφερθείσες εταιρείες, η Ugine της Γαλλίας και η Ugine ALZ του Bελγίου, αφενός, και η

ThyssenKrupp Terni και ThyssenKrupp Nirosta, αφετέρου, ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών (Arcelor
και Thyssen Krupp Steel, αντίστοιχα).

(101) Εντούτοις, ακόµη και αν υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον

ίδιο όµιλο, υπάρχει ωστόσο σηµαντικός ανταγωνισµός στην Κοινότητα, δεδοµένου ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν τέσσερις προµηθευτές του υπό εξέταση προϊόντος που παραµένουν ανταγωνιστικοί.

(102) Ακόµη και στην ακραία περίπτωση όπου οι εταιρείες των ΗΠΑ θα αποφάσιζαν να εξάγουν το υπό εξέταση

προϊόν µετά την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ, το επίπεδο του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών παραγωγών θα εξακολουθούσε σαφώς να είναι υψηλότερο, δεδοµένου ότι θα εξακολουθούσε να
υπάρχει σηµαντικός αριθµός πηγών προµήθειας, και, πράγµα ακόµη σηµαντικότερο, οι προµήθειες από την
Ιαπωνία θα αυξάνονταν.

(103) Επιπλέον, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για συµπεριφορά που αντιβαίνει στους κανόνες του ανταγωνισµού

από µέρους των εταιρειών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την υπό εξέταση περίοδο.
6. Συµπέρασµα σχετικά µε το συµφέρον της Κοινότητας

(104) Λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραπάνω παραγόντων, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι δεν

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι για την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ.
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ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Επίπεδο εξάλειψης της ζηµίας
(105) Το επίπεδο των προσωρινών µέτρων αντιντάµπινγκ θεωρείται ότι αρκεί για την εξάλειψη της ζηµίας που

προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ,
χωρίς να υπερβαίνει τα περιθώρια ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν. Κατά τον υπολογισµό του απαραίτητου
ποσού του δασµού για την εξάλειψη των αποτελεσµάτων του ζηµιογόνου ντάµπινγκ, θεωρήθηκε ότι τα
µέτρα θα πρέπει να επιτρέψουν στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να καλύψει το κόστος του και να πραγµατοποιήσει συνολικό κέρδος πριν την φορολόγηση, το οποίο θα µπορούσε εύλογα να επιτευχθεί από
κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού, δηλαδή αν δεν πραγµατοποιούνταν εισαγωγές µε ντάµπινγκ.

(106) Η έρευνα έδειξε ότι ο κλάδος παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα στην Κοινότητα έφθασε σε λογικά επίπεδα

αποδοτικότητας λόγω της µείωσης του κόστους παραγωγής και της αύξησης των ποσοστών παραγωγικότητας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Ειδικότερα, το υπό εξέταση προϊόν παρουσιάζει ποσοστό αποδοτικότητας
σταθερότερο και υψηλότερο από αυτό που διαπιστώνεται κανονικά για τον τοµέα του ανοξείδωτου
χάλυβα, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 56.

(107) ∆ιαπιστώθηκε ότι για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές µε ντάµπινγκ (ήτοι

το 1997) ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πέτυχε περιθώριο ντάµπινγκ 8,35 % για το υπό εξέταση προϊόν.
Εντούτοις, όπως περιγράφεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 51, µετά το 1997 ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής πραγµατοποίησε σηµαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία παραγωγής, που οδήγησαν σε σηµαντική µείωση του κόστους και σε σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας (+ 31 % κατά την υπό εξέταση
περίοδο).

(108) Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του υπό εξέταση προϊόντος και της αγοράς στην οποία χρησιµοποιείται,

όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 56 και επόµενες, αποκοµίζονται συνήθως υψηλότερα οφέλη
απ' ότι για τα άλλα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα, που εξαρτώνται περισσότερο από τον οικονοµικό
κύκλο. Επιπλέον, όπως αναφέρεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 69, µπορούµε εύλογα να συµπεράνουµε ότι, εάν δεν είχε ασκηθεί πρακτική ντάµπινγκ, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα είχε επωφεληθεί
από την αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς θα είχε αυξήσει την παραγωγή, µειώνοντας ακόµη περισσότερο
το κόστος της χάρη σε οικονοµίες κλίµακας.

(109) ∆ιαπιστώθηκε ότι για περιόδους κατά τις οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές µε ντάµπινγκ (ήτοι το

1997), ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πέτυχε περιθώριο κέρδους 8,35 % για το υπό εξέταση προϊόν.
Εντούτοις, µετά το 1997 ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πραγµατοποίησε σηµαντικές επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων νέων µηχανηµάτων και γραµµών παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και πέτυχε µειώσεις του
άµεσου κόστους παραγωγής και σηµαντική αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Όπως εξηγήθηκε
παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 65, η αύξηση της παραγωγικότητας ανήλθε σε 31 % κατά την υπό
εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, εάν δεν ασκείτο πρακτική ντάµπινγκ, θα αναµενόταν υψηλότερο περιθώριο
ντάµπινγκ από το 8,35 % που επιτεύχθηκε το 1997.

(110) Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί προσωρινά ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περιθώριο κέρδους

9 % πριν την φορολόγηση για το υπό εξέταση προϊόν, δεδοµένου ότι, ελλείψει πρακτικής ντάµπινγκ και
πριν από τις σηµαντικές επενδύσεις, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατόρθωσε να εξασφαλίσει ποσοστό
κέρδους 8,35 %.

(111) Καθορίστηκε η αναγκαία αύξηση της τιµής µε σύγκριση, στο ίδιο στάδιο εµπορίας, της µέσης σταθµισµένης

τιµής εισαγωγής, η οποία χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό του ποσοστού κατά το οποίο οι τιµές των
επίµαχων παραγωγών ήταν χαµηλότερες από τις κοινοτικές, και της µη ζηµιογόνου τιµής για το οµοειδές
προϊόν που πωλήθηκε από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην αγορά της Κοινότητας. Όπως και για τον
υπολογισµό της απόκλισης της τιµής, ο υπολογισµός του περιθωρίου ντάµπινγκ πραγµατοποιήθηκε µε
βάση τους συγκρίσιµους τύπους που πωλήθηκαν στους ίδιους πελάτες.

(112) Η µη ζηµιογόνος τιµή υπολογίστηκε µε την πρόσθεση στις τιµές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παρα-

γωγής, του προαναφερθέντος περιθωρίου κέρδους 9 %. Η διαφορά που προέκυψε από την εν λόγω
σύγκριση εκφράστηκε εν συνεχεία ως εκατοστιαίο ποσοστό της συνολικής αξίας cif κατά την εισαγωγή.

2. Προσωρινά µέτρα
(113) Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, ότι

πρέπει να επιβληθεί στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τις ΗΠΑ προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ ίσος µε το διαπιστωθέν περιθώριο ζηµίας, δεδοµένου ότι είναι χαµηλότερο από το περιθώριο
ντάµπινγκ.
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(114) Με βάση τα παραπάνω, οι προσωρινοί δασµοί είναι οι ακόλουθοι:
Βάση για το δασµό αντιντάµπινγκ
(%)

Εταιρεία

AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, ΗΠΑ

20,6

Όλες οι άλλες εταιρείες

25,0

(115) Ο ατοµικός δασµός αντιντάµπινγκ των εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό καθορίστηκε

µε βάση τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας. Εποµένως, αντικατοπτρίζει την κατάσταση που διαπιστώθηκε
κατά την έρευνα όσον αφορά την εν λόγω εταιρεία. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω δασµολογικός συντελεστής
(σε αντιδιαστολή προς τον δασµό σε επίπεδο χώρας, που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρµόζεται
αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της ενδιαφερόµενης χώρας, τα οποία έχουν παραχθεί
από τη συγκεκριµένη εταιρεία, άρα από το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο που αναφέρθηκε. Τα εισαγόµενα
προϊόντα που παράγονται από όλες τις άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στον παρόντα
κανονισµό µε την επωνυµία και τη διεύθυνσή τους, συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών που συνδέονται µε τις
εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική µνεία, δεν µπορούν να υποβληθούν σ' αυτό το συντελεστή και υπόκεινται στον δασµό που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(116) Κάθε αίτηµα για την εφαρµογή του εν λόγω ατοµικού δασµού αντιντάµπινγκ για την εταιρεία (π.χ. µετά

από αλλαγή της επωνυµίας της εταιρείας ή τη σύσταση νέων εταιρειών παραγωγής ή πωλήσεων) πρέπει να
απευθύνεται στην Επιτροπή (1) µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ιδίως οποιαδήποτε αλλαγή των
δραστηριοτήτων της εταιρείας που συνδέονται µε την παραγωγή, τις εγχώριες και τις εξαγωγικές πωλήσεις,
όπως για παράδειγµα αλλαγή της επωνυµίας ή αλλαγή όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες παραγωγής και
πωλήσεων. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο και κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή, θα τροποποιήσει αντιστοίχως τον κανονισµό, ενηµερώνοντας τον κατάλογο των εταιρειών που
τυγχάνουν ατοµικών δασµών.

Ζ. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
(117) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, ορίζεται χρονική περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη που

γνωστοποίησαν την παρουσία τους εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη
της διαδικασίας µπορούν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει
να αναφερθεί ότι όλα τα συµπεράσµατα που έχουν συναχθεί προς το σκοπό του παρόντος κανονισµού είναι
προσωρινά και ενδεχοµένως πρέπει να επανεξεταστούν για την επιβολή οριστικών µέτρων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων πλατέων προϊόντων έλασης από
ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, και περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από
0,15 % άνθρακα, από 10,5 % έως 18 % κατ' ανώτατο όριο χρώµιο και λιγότερο από 2,5 % νικέλιο, στις τυποποιηµένες ποιότητες AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) και AISI 439 (EN 1.4510), που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 31 00 (κωδικός Taric 7219 31 00*10), ex 7219 32 90 (κωδικός
Taric 7219 32 90*10), ex 7219 33 90 (κωδικός Taric 7219 33 90*10), ex 7219 34 90 (κωδικός Taric
7219 34 90*10), ex 7219 35 90 (κωδικός Taric 7219 35 90*10), ex 7220 20 10 (κωδικός Taric
7220 20 10*10), ex 7220 20 39 (κωδικός Taric 7220 20 39*10), ex 7220 20 59 (κωδικός Taric
7220 20 59*10) και ex 7220 20 99 (κωδικός Taric 7220 20 99*10), καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
J-79 05/16
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.
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2.
Το ποσό του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ, που εφαρµόζεται στο προϊόν που περιγράφεται παραπάνω
στην παράγραφο 1 είναι το ακόλουθο:
Κατασκευαστής

Προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ

Πρόσθετος κωδικός Taric

AK Steel Corporation
703 Curtis Street, Middletown, Ohio 45043
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής

20,6 %

A470

Όλες οι άλλες εταιρείες

25,0 %

A999

3.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπόκειται στη σύσταση εγγύησης, η οποία ισοδυναµεί µε το ποσό του προσωρινού δασµού.
4.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κοινοτικού δασµολογίου και η σχετική µε
αυτό νοµοθεσία.
Άρθρο 2
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα
µέρη µπορούν να ζητήσουν κοινολόγηση των βασικών περιστατικών και παρατηρήσεων βάσει των οποίων
θεσπίστηκε ο παρών κανονισµός, να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους εγγράφως και να ζητήσουν ακρόαση από
την Επιτροπή εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού.
2.
∆υνάµει του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να κοινοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εντός ενός
µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται για περίοδο έξι µηνών.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1612/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Σεπτεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
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. 1407/
2003 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις νταουκιού
του Ατλαντικού 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 νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα
της ζώνης CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (ύδατα ΕΚ),

(3)

από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει
χορηγηθεί για το 2003. Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία
του αποθέµατος αυτού από την 1η Σεπτεµβρίου 2003.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία
αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα της ζώνης
CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (ύδατα ΕΚ), από σκάφη που
φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο
Βέλγιο για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα της
ζώνης CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (ύδατα ΕΚ), από σκάφη
που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο,
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 την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Σεπτεµβρίου 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
201 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
8.8.2003, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1613/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Σεπτεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας γάδου από σκάφη που φέρουν σηµαία Ισπανίας
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. 1407/
2003 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις γάδου 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 γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ
b, από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηο-

(3)

λογηµένα στην Ισπανία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης
που έχει χορηγηθεί για το 2003. Η Ισπανία απαγόρευσε την
αλιεία του αποθέµατος αυτού από την 1η Σεπτεµβρίου
2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ b, από σκάφη
που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Ισπανία,
θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει
χορηγηθεί στην Ισπανία για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των ζωνών ICES Ι, ΙΙ b,
από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην
Ισπανία, 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 την 1η Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Σεπτεµβρίου 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
201 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
8.8.2003, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1614/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 16 Σεπτεµβρίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 17 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

L 230/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.9.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεµβρίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 17 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

18,49

14,45

35,17

17,46

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

11,74

11,76

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

—

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1615/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Σεπτεµβρίου 2003
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα των σιτηρών.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο αναφοράς που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 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 αντιπροσωπευτικές τιµές
της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
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 άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 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 16 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
161 της
158 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.6.2003, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

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

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

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

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

4,66

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

49,98

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

49,98

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

14,75

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

( ) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
2
( ) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 29.8 έως τις 12.9.2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

µέσης
ποιότητας (**)

US barley 2

Τιµή (EUR/τόνο)

134,39 (****)

84,53

175,53 (***)

165,53 (***)

145,53 (***)

124,07 (***)

—

14,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/τόνο)
Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/
τόνο)
(*)
(**)
(***)
(****)

16,38

Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002].
Fob Duluth.
Θετική πριµοδότηση 14 EUR ανά τόνο ενσωµατωµένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 18,54 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 28,31 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 86/609/EΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς σκοπούς
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(6)

Ως εκ τούτου, η οδηγία 86/609/EΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Άρθρο 1
Στην οδηγία 86/609/ΕΟΚ, παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

«Άρθρο 24α

Στις 23 Μαρτίου 1998 το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση
1999/575/ΕΚ για την εκ µέρους της Κοινότητας σύναψη
της ευρωπαϊκής σύµβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς και
άλλους επιστηµονικούς σκοπούς (4) (καλούµενη εφεξής η
«σύµβαση»).

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα θέµατα που αναφέρονται κατωτέρω θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής
που ορίζεται στο άρθρο 24β παράγραφος 2:

Μέσο εφαρµογής της ως άνω σύµβασης αποτελεί η οδηγία
86/609/EΟΚ του Συµβουλίου (5) η οποία περιλαµβάνει τους
ίδιους στόχους µε τη σύµβαση.

Άρθρο 24β

Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ που περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την στέγαση και
την φροντίδα των ζώων ενσωµατώνει το προσάρτηµα Α της
σύµβασης. Οι διατάξεις που περιέχονται στο προσάρτηµα Α
της σύµβασης και στα παραρτήµατα της εν λόγω οδηγίας
είναι τεχνικού χαρακτήρα.
Απαιτείται να εξασφαλιστεί η συνέπεια των παραρτηµάτων
της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ προς τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις και αποτελέσµατα της έρευνας στους καλυπτόµενους τοµείς. Επί του παρόντος, οι
αλλαγές στα παραρτήµατα µπορούν να εγκριθούν µόνο µε
τη χρονοβόρα διαδικασία συναπόφασης µε αποτέλεσµα το
περιεχόµενό τους να υστερεί έναντι των πλέον προσφάτων
εξελίξεων στον τοµέα αυτόν.

(1) ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2002, σ. 536.
(2) ΕΕ C 94 της 18.4.2002, σ. 5.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 113 E της 13.5.2003, σ. 59) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 222 της 24.8.1999, σ. 29.
(5) ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1.

— Παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας.

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα
παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από τις 16 Σεπτεµβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Σεπτεµβρίου 2003
σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις για την κατάργηση της χρήσης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
στην περιφέρεια της άνω Αυστρίας που κοινοποιήθηκαν από τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας σύµφωνα µε
το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3117]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/653/ΕΚ)
6.
Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από τις κοινοποιήσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους (…) 5, εγκρίνει ή
απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει
εάν αποτελούν ή όχι µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών
µελών, και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφοι 5 και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου,
οι εθνικές διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι (…) 5,
λογίζεται ότι έχουν εγκριθεί.

I. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
(1)

Σε επιστολή της 13ης Μαρτίου 2003, η µόνιµη αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ νοµοσχέδιο της Άνω Αυστρίας σχετικά µε την
απαγόρευση της γενετικής µηχανικής, το 2002 µε την οποία
καταργείται η χρήση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών
στην περιφέρεια της Άνω Αυστρίας (που εφεξής αναφέρονται
ως «εθνικές διατάξεις») κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (1).

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειµένου το δικαιολογεί, και
δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή µπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριµένο κράτος
µέλος ότι η περίοδος η αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα εξάµηνο.»

2. Σχετική κοινοτική νοµοθεσία

1. Το άρθρο 95 παράγραφοι 5 και 6 της συνθήκης
(2)

2.1. Οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιµη ελευθέρωση
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον

Το άρθρο 95 παράγραφοι 5 και 6 της συνθήκης αναφέρει
ότι:
«5. (…) Εάν, µετά την εκ µέρους του Συµβουλίου ή της
Επιτροπής θέσπιση µέτρου εναρµόνισης, ένα κράτος µέλος
θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει
νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι
οποίοι συντρέχουν µόνο στην περίπτωσή του και οι οποίοι
έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης,
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες διατάξεις και τους
λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(3)

Η σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον διέπεται από την οδηγία
2001/18/ΕΚ από τις 17 Οκτωβρίου 2002, που είναι η ηµεροµηνία µετά από την οποία τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρµόσουν τα αντίστοιχα εθνικά µέτρα. Η
οδηγία αυτή βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης ίδρυσης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αποσκοπεί στην προσέγγιση
των νοµοθεσιών και των διαδικασιών των κρατών µελών για
τη χορήγηση αδειών ΓΤΟ που προορίζονται για σκόπιµη
ελευθέρωση στο περιβάλλον.
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(4)

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ προβλέπει βαθµιαία διαδικασία
έγκρισης µε αξιολόγηση κατά περίπτωση κινδύνων για την
υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος πριν οιοσδήποτε
ΓΤΟ ή προϊόν που αποτελείται ή περιέχει ΓΤΟ ή γενετικώς
τροποποιηµένους µικροοργανισµούς (ΓΤΜ), ελευθερωθεί στο
περιβάλλον ή διατεθεί στην αγορά.

(5)

Η οδηγία προβλέπει δύο διαφορετικές διαδικασίες, για πειραµατικές ελευθερώσεις, (που αναφέρονται ως «ελευθερώσεις
του τµήµατος B») και για τις ελευθερώσεις µέσω της
διάθεσης στην αγορά (που αναφέρονται ως «ελευθερώσεις
του τµήµατος Γ»). Για τις ελευθερώσεις του τµήµατος Β
απαιτείται άδεια σε εθνικό επίπεδο ενώ οι ελευθερώσεις του
µέρους Γ υπόκεινται στην κοινοτική νοµοθεσία, ενδεχοµένως
µε λήψη απόφασης που να ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(6)

Επί του παρόντος, οι άδειες για γενετικώς τροποποιηµένους
σπόρους που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά για καλλιέργεια διέπεται αποκλειστικά και µόνο από τις διατάξεις
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Μέχρι σήµερα έχουν χορηγηθεί
άδειες για γενετικώς τροποποιηµένους σπόρους βάσει της εν
λόγω οδηγίας, µολονότι 22 αιτήσεις εκκρεµούν και ότι
ορισµένες εξ αυτών προβλέπουν χρήσεις που περιλαµβάνουν
και την καλλιέργεια.

(7)

∆εκαοκτώ άδειες εµπορίας ΓΤΟ εγκρίθηκαν βάσει της προηγούµενης οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), που
καταργήθηκε µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ της 17ης Οκτωβρίου 2002. Εξ αυτών των προϊόντων, εγκρίθηκε η διάθεση
στην αγορά µεταξύ άλλων και για καλλιέργεια, σπόρων από
τρεις ποικιλίες γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου, από
τρεις γενετικώς τροποποιηµένες ποικιλίες ελαιοκράµβης και
µιας ποικιλίας κιχωρίου. Επιπλέον χορηγήθηκε επίσης
έγκριση για την καλλιέργεια δύο γενετικώς τροποποιηµένων
ποικιλιών γαρυφάλλου (διοσάνθου ή διάνθου του
καρυοφύλλου).

(8)

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ προβλέπει τη διάθεση στην αγορά
και την πειραµατική ελευθέρωση στο περιβάλλον διαγονιδιακών ζώων εφόσον έχουν ταξινοµηθεί ως ΓΤΟ. Μολονότι
δεν έχουν εγκριθεί διαγονιδιακά ζώα ή ψάρια µέχρι σήµερα
ούτε έχουν υποβληθεί αντίστοιχες αιτήσεις, η οδηγία
προβλέπει την εν λόγω δυνατότητα.

(9)

Επιπλέον των προαναφερόµενων διατάξεων σχετικά µε τις
διαδικασίες χορήγησης άδειας, το άρθρο 23 της οδηγίας
2001/18/ΕΚ περιλαµβάνει «ρήτρα διασφάλισης». Οι διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπουν ότι, «όταν κράτος µέλος
βάσει νέων πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες κατέστησαν
διαθέσιµες µετά την ηµεροµηνία συγκατάθεσης και οι οποίες
επηρεάζουν την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, ή
βάσει επαναξιολόγησης υφιστάµενων πληροφοριών συνεπεία
νέων πρόσθετων επιστηµονικών στοιχείων, έχει τεκµηριωµένους λόγους να θεωρεί ότι ένας ΓΤΟ ως προϊόν ή εντός
προϊόντος, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί καταλλήλως και έχει
λάβει γραπτή συγκατάθεση δυνάµει της παρούσας οδηγίας,

(1) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15.
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συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον,
το κράτος µέλος αυτό µπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύει
προσωρινά τη χρήση ή/και την πώληση του συγκεκριµένου
ΓΤΟ ως προϊόντος ή εντός προϊόντος στην επικράτειά του».
Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου, τα κράτη µέλη
δύνανται να λαµβάνουν µέτρα για την αντιµετώπιση των
καταστάσεων, όπως η προσωρινή ή οριστική διακοπή της
εµπορίας ενός ΓΤΟ και υποχρεούνται να ενηµερώνουν την
Επιτροπή για την απόφαση που έχει ληφθεί βάσει του
άρθρου 23, καθώς και για το σκεπτικό επί του οποίου βασίζεται η εν λόγω απόφαση. Βάσει των ανωτέρω, λαµβάνεται
απόφαση σε κοινοτικό επίπεδο µε γνώµονα την προαναφερόµενη ρήτρα διασφαλίσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
(10)

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ δεν έχει ακόµα µεταφερθεί στην
αυστριακή νοµοθεσία, κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 34, που απαιτεί από τα κράτη µέλη να θέσουν σε
εφαρµογή τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε την εν
λόγω οδηγία έως τις 17 Οκτωβρίου 2002.

2.2. Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/81/ΕΚ)
(11)

Η οδηγία 90/219/ΕΟΚ (2), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/81/ΕΚ (3), διέπει την περιορισµένη χρήση των
γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών (ΓΤΜ). Η
Αυστρία καθώς και άλλα έντεκα από τα κράτη µέλη, έχουν
µεταφέρει την οδηγία αυτή µε σκοπό µεταξύ άλλων να καλύψουν επίσης και άλλους γενετικούς τροποποιηµένους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των διαγονιδιακών ζώων και
ψαριών και όχι µόνο τους ΓΤΜ. Αυτό επιτρέπεται βάσει των
διατάξεων της οδηγίας για την περιορισµένη χρήση. Έχει
ήδη αναπτυχθεί απόθεµα απογόνων από διαγονιδιακά ζώα
και ψάρια σε ορισµένα κράτη µέλη βάσει των προϋποθέσεων
περί περιορισµένης χρήσης της οδηγίας 90/219/ΕΚ όπως
µεταφέρθηκε στην εθνική νοµοθεσία. Ωστόσο οι διατάξεις
της οδηγίας προβλέπουν ότι οι συγκαταθέσεις για ανάλογες
δραστηριότητες εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο, δίχως κοινοτική διαδικασία.

2.3. Η νοµοθεσία για τους σπόρους
(12)

Η νοµοθεσία για τους σπόρους περιλαµβάνει τις οδηγίες
του Συµβουλίου 66/401/ΕΟΚ (4), 66/402/ΕΟΚ (5), 2002/
54/ΕΚ (6), 2002/55/ΕΚ (7), 2002/56/ΕΚ (8) και 2002/57/
ΕΚ (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2003/61/ΕΚ (10). Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν ότι ποικιλία
σπόρων διακινείται ελεύθερα εντός της Κοινότητας εφόσον:
— η ποικιλία έχει περάσει µε επιτυχία δοκιµές που αποδεικνύουν ότι είναι διακριτή, σταθερή και επαρκώς οµογενής. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει ικανοποιητική χρήση
και να διαθέτει καλλιεργητική αξία,

(2) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1.
(3) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 13.
(4) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.
(5) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.
(6) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12.
(7) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.
(8) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60.
(9) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74.
(10) ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23.
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ανάλογα προϊόντα, επιβάλλεται πάντα να εκτελείται ανάλυση
περιβαλλοντικών κινδύνων ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του περιβάλλοντος. Ο κανονισµός ως εκ τούτου επιβάλει αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων παρεµφερή προς
την προβλεπόµενη από την οδηγία 2001/18/ΕΚ, η οποία
όµως πρέπει επίσης να περιλαµβάνει αξιολόγηση του κατά
πόσον εκάστοτε προϊόν είναι κατάλληλο για να χρησιµοποιηθεί ως τρόφιµο ή συστατικό τροφίµου.

— εάν οι σπόροι της συγκεκριµένης οδηγίας εξεταστούν σε
µεταγενέστερο στάδιο όσον αφορά τις ιδιότητές τους
και πιστοποιηθούν ως βασικοί ή πιστοποιηµένοι σπόροι
ή, για ορισµένα είδη, εφόσον κατόπιν επίσηµης εξέτασης
γίνουν δεκτοί ως εµπορικοί σπόροι,
(13)

(14)

Οι οδηγίες αυτές έχουν κατά συνέπεια αγρονοµικούς και
βοτανικούς στόχους, αφορούν τους ΓΤΟ µόνο σε κατάσταση
σπόρου που πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισµένα κριτήρια όπως οι παραδοσιακοί σπόροι βάσει των ιδίων οδηγιών.
Για να διατεθεί στην αγορά και να επιτραπεί η ελεύθερη
διακίνηση στην Κοινότητα ο γενετικώς τροποποιηµένος σπόρος θα πρέπει να περάσει διαδοχικά από δύο στάδια:

3. Κοινοποιηµένες εθνικές διατάξεις
3.1. Πεδίο εφαρµογής
διατάξεων

(15)

(16)

2.4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα νέα
τρόφιµα
(17)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 (1) καθορίζει τους κανόνες
έγκρισης και σήµανσης νέων τροφίµων συµπεριλαµβανόµενων των προϊόντων διατροφής που περιέχουν, αποτελούνται
ή παράγονται από ΓΤΟ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω
κανονισµός αναφέρεται στο ενδεχόµενο να υφίστανται περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τα νέα τρόφιµα ή τα νέα συστατικά τροφίµων, που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς
τροποποιηµένους οργανισµούς. Κατά συνέπεια, συνδέεται
άµεσα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ, η οποία ορίζει ότι, για

(1) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

κοινοποιηµένων

εθνικών

Το σχέδιο νοµοθετικής πράξης (2) αφορά πρωτίστως την
προστασία των βιολογικών συστηµάτων εφαρµογής (άνευ
ΓΤΟ) στην επαρχία της Άνω Αυστρίας. Μεταξύ των στόχων
αναφέρονται επίσης η προστασία της φύσης και του
περιβάλλοντος καθώς και της φυσικής βιοποικιλότητας.

(19)

Στην πρώτη σελίδα, η έκθεση της επιτροπής των εθνικών
οικονοµικών υποθέσεων (3), που εν συνεχεία αναφέρεται ως
«έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής» συνοψίζει τους λόγους
και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου ως εξής:
«Η χρήση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στη
γεωργία και την δασοκοµία, και ιδίως στις γεωργικές καλλιέργειες, συνεπάγεται, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες επιστηµονικές γνώσεις, κινδύνους για τη διαφύλαξη της αγροτικής
παραγωγής δίχως γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς
(συνύπαρξη) ή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
(βιοποικιλότητα).

Εάν τα αποτελέσµατα είναι θετικά, τα κράτη µέλη ταξινοµούν την ποικιλία αυτή στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο
σπόρων, πράγµα που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση σπόρων αυτής της ποικιλίας στο έδαφος του συγκεκριµένου
κράτους µέλους και την καλλιέργειά της για εµπορικούς
σκοπούς (αφής στιγµής εξεταστεί και πιστοποιηθεί επισήµως). Μόνο εφόσον έχει καταχωρισθεί σε κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών, θεωρείται πλέον ελεύθερη η διακίνηση της
συγκεκριµένης ποικιλίας σπόρων στο έδαφος της Κοινότητας
(και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποτελέσει αντικείµενο επίσηµης εξέτασης και πιστοποίησης).
Ως εκ τούτου δεν είναι µόνο µια η οδηγία που ρυθµίζει
κανονιστικά εν µέρει και συνολικά το θέµα των διαγονιδιακών σπόρων, αλλά δύο (ήτοι η οδηγία 2001/18/ΕΚ και η
αντίστοιχη οδηγία για σπόρους που ισχύει για τους ΓΤΟ)
που εφαρµόζονται από κοινού και ρυθµίζουν κανονιστικά
δύο διαφορετικές πτυχές της εκάστοτε γενετικώς τροποποιηµένης ποικιλίας.

των

(18)

— η γενετική του τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί προηγουµένως σύµφωνα µε το µέρος Γ της οδηγίας 2001/
18/ΕΚ,
— τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείµενο των δοκιµών που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία γι' αυτούς τους σπόρους.

16.9.2003

Στόχος της παρούσας νοµοθετικής πράξης είναι να διαφυλαχθεί η βιολογική κτηνοτροφία, η παραδοσιακή γεωργία
και τα ζωικά προϊόντα από κάθε τυχόν επιµειξία µε ΓΤΟ (µε
υβριδισµό). Επιπλέον θα πρέπει να προστατευθούν από κάθε
επιµειξία µε ΓΤΟ η φυσική βιοποικιλότητα, ιδίως σε οικολογικώς ευαίσθητες περιοχές, και οι γενετικοί πόροι της φύσης,
συµπεριλαµβανόµενων των θηρευµάτων και αλιευµάτων.»
(20)

Βάσει των ανωτέρω, το σχέδιο της νοµοθετικής πράξης
πρωτίστως επιδιώκει την κατάργηση της χρήσης των γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων (συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων για τους οποίους έχει εγκριθεί κοινοτική έγκριση)
στην επαρχία της Άνω Αυστρίας µε στόχο i) τη διαφύλαξη
της βιολογικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας (συνύπαρξη)
και ii) την προστασία της φυσικής βιοποικιλότητας, ιδίως σε
οικολογικώς ευαίσθητες περιοχές, καθώς και την προστασία
των γενετικών πόρων από την «µόλυνση» από ΓΤΟ. Προβλέπει εντούτοις ότι επιτρέπεται η συµπτωµατική παρουσία ΓΤ
σπόρων σε παραδοσιακά αποθέµατα έως και σε συγκέντρωση
0,1 % (κατά τα φαινόµενα τόσο για τους εγκεκριµένους όσο
και για τους µη εγκεκριµένους γενετικώς τροποποιηµένους
σπόρους).

(2) Επαρχιακή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων, τη φύτευση υλικών και τη
χρήση διαγονιδιακών σπόρων για αναπαραγωγικούς σκοπούς καθώς και
την ελευθέρωση διαγονιδιακών ζώων ιδίως για θήρευση και αλιεία
(νόµος της Άνω Αυστρίας για την απαγόρευση της γενετικής µηχανικής
2002).
3
( ) Έκθεση της επιτροπής εθνικών οικονοµικών υποθέσεων όσον αφορά την
επαρχιακή νοµοθετική πράξη που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικώς
τροποποιηµένων σπόρων, την φύτευση υλικών και τη χρήση διαγονιδιακών ζώων για αναπαραγωγικούς σκοπούς καθώς και την ελευθέρωση
διαγονιδιακών ζώων ιδίως για θήρευση και αλιεία (νοµοθετική πράξη της
Άνω Αυστρίας για την απαγόρευση της γενετικής µηχανικής 2002).

16.9.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(21)

Επιδιώκει επίσης την κατάργηση της χρήσης των διαγονιδιακών ζώων για αναπαραγωγή και ιδιαίτερα την ελευθέρωσή
τους για θήρευση και αλιεία.

(22)

Απαιτεί από την Άνω Αυστρία να αποζηµιώνονται όσοι
υφίστανται δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες λόγω της
παρουσίας ΓΤΟ σε παραδοσιακά προϊόντα.

(23)

Η νοµοθετική πράξη θεωρείται προσωρινό µέτρο που ισχύει
για τρία έτη µετά την έγκρισή της.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει και συντονίζει τις πληροφορίες
που βασίζονται σε µελέτες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο
και παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν την συνύπαρξη
στα κράτη µέλη, βασιζόµενα δε στις πληροφορίες αυτές,
αναπτύσσει κατευθυντήριες γραµµές για την συνύπαρξη
γενετικώς τροποποιηµένων συµβατικών και οργανικών σπόρων.»

(26)

Αφετέρου το σχέδιο νοµοθετικής πράξης δεν αναµένεται να
έχει επιδράσεις στον κανονισµό για τα νέα τρόφιµα. Ο εν
λόγω κανονισµός αφορά τα τρόφιµα ή τα συστατικά τροφίµων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, και ως εκ
τούτου δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως σπόροι ή ως
υλικό εµφύτευσης. Κατά συνέπεια, ο κανονισµός για τα νέα
τρόφιµα είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του σχεδίου
νοµοθετικής πράξης.

(27)

Σε ό,τι αφορά το οριζόντιο θέµα της συνύπαρξης, η Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Ιουλίου 2003, σύσταση σχετικά µε
τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη
εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών ούτως ώστε
να διασφαλιστεί η συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων,
συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών (1). Η σύσταση
ορίζει ότι:

3.2. Οι επιπτώσεις στην κοινοτική νοµοθεσία των κοινοποιηµένων εθνικών διατάξεων
(24)

Από το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου της νοµοθετικής
πράξης για την Άνω Αυστρία προκύπτει ότι πρωτίστως η
πράξη αυτή θα έχει επιπτώσεις για:
— πειραµατικές ελευθερώσεις ΓΤΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους Β της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,
— την καλλιέργεια ποικιλιών γενετικώς τροποποιηµένων
σπόρων που έχουν εγκριθεί βάσει των διατάξεων του
µέρους Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,
— την καλλιέργεια ποικιλιών γενετικώς τροποποιηµένων
σπόρων που έχουν ήδη εγκριθεί βάσει των διατάξεων της
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ και οι οποίοι διέπονται από την
οδηγία 2001/18/ΕΚ. Οι συγκαταθέσεις για τα προϊόντα
αυτά πρέπει να ανανεωθούν βάσει της οδηγίας 2001/
18/ΕΚ µετά από το 2006,
— τις δραστηριότητες περιορισµένης χρήσης που συµπεριλαµβάνουν την αναπαραγωγή διαγονιδιακών ζώων και
ψαριών. Ωστόσο, αυτό δεν αντιβαίνει την οδηγία,
δεδοµένου ότι οι διατάξεις της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/81/ΕΚ (σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες διατάξεις των εθνικών νόµων)
δεν καλύπτουν και ανάλογους ΓΤΟ,
— την διάθεση στην αγορά και την πειραµατική ελευθέρωση στο περιβάλλον διαγονιδιακών ζώων, εφόσον αυτά
έχουν ταξινοµηθεί ως ΓΤΟ, εφόσον χορηγηθούν ανάλογες άδειες (πράγµα που δεν συµβαίνει επί του παρόντος)
σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ.

(25)

Στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι
κατά τη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής για
κανονισµό σχετικά µε τα ΓΤ τρόφιµα και ζωοτροφές, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία για τη θέσπιση
νέου άρθρου 26α στην οδηγία 2001/18/EΚ. Μετά την εκ
µέρους του Συµβουλίου έγκριση της 22ας Ιουλίου 2003,
το εν λόγω άρθρο θα ενσωµατωθεί στην οδηγία κατά τη
θέση του νέου κανονισµού σε ισχύ. Το άρθρο έχει ως εξής:
«Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την
πρόληψη της ακούσιας παρουσίας του ΓΤΟ ή µέρους αυτού
σε άλλα προϊόντα.

L 230/37

«Θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ των οικονοµικών
πτυχών της συνύπαρξης και των πτυχών που αφορούν το
περιβάλλον και την υγεία οι οποίες διέπονται από την
οδηγία 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία
2001/18/ΕΚ, η έγκριση της ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον υπόκειται σε λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων για την
υγεία και το περιβάλλον. Η εκτίµηση του κινδύνου µπορεί
να οδηγήσει σε ένα από τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
— κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον ή την
υγεία µε απρόβλεπτες συνέπειες: δεν χορηγείται έγκριση,
— δεν εντοπίζονται αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον
ή την υγεία: παρέχεται έγκριση, χωρίς να απαιτείται η
λήψη συµπληρωµατικών µέτρων διαχείρισης εκτός από
εκείνα που προβλέπει η νοµοθεσία,
— εντοπίζονται κίνδυνοι οι οποίοι όµως είναι δυνατόν να
τεθούν υπό έλεγχο µε τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων
(π.χ. φυσικός διαχωρισµός ή/και παρακολούθηση) στην
περίπτωση αυτή η έγκριση συνοδεύεται από την υποχρέωση εφαρµογής µέτρου για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου.
Εάν διαπιστωθεί κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία
µετά από τη χορήγηση της έγκρισης, µπορεί να κινηθεί διαδικασία για την απόσυρση της έγκρισης ή την τροποποίηση
των προϋποθέσεων της συγκατάθεσης βάσει της ρήτρας
διασφαλίσεων που ορίζεται στο άρθρο 23 της οδηγίας.
(1) ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 36.
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∆εδοµένου ότι µόνο εγκεκριµένοι ΓΤΟ µπορούν να καλλιεργηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την υγεία καλύπτονται ήδη από
την οδηγία 2001/18/ΕΚ, τα θέµατα που εκκρεµούν θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της συνύπαρξης,
αφορούν τις οικονοµικές πτυχές που σχετίζονται µε την συµπτωµατική ανάµειξη γενετικώς τροποποιηµένων µε µη γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες.»
(28)

Μέτρα σε περιφερειακή κλίµακα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένες καλλιέργειες οι οποίες έχουν κριθεί ασυµβίβαστες µε τη
διασφάλιση της συνύπαρξης, και η γεωγραφική τους
κλίµακα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένη.
Τα µέτρα σε περιφερειακή κλίµακα πρέπει να ληφθούν
υπόψη µόνο εάν επαρκή επίπεδα καθαρότητας µπορούν να
διασφαλιστούν µε άλλο τρόπο. Τα µέτρα αυτά πρέπει να
δικαιολογούνται για κάθε καλλιέργεια και κάθε είδος
προϊόντος ξεχωριστά (π.χ. παραγωγή σπόρων για σπορά ή
φυτική παραγωγή).»
(29)

(32)

Ως υπόβαθρο της νοµοθετικής πράξης, όπως λεπτοµερώς
αναφέρεται στην έκθεση, προτείνεται το γεγονός ότι η χρήση
ΓΤΟ δεν είναι ακίνδυνη σε ό,τι αφορά είτε τη διατήρηση
αγροτικής παραγωγής δίχως γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς (συνύπαρξη) ή τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα). Η µελέτη Müller καταλήγει
σε ευρεία επισκόπηση γενικών πληροφοριών για τις γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες και τη συνύπαρξη,
παραθέτοντας παράλληλα επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε
τους λόγους και το πλαίσιο στο οποίο συµβαίνει η µόλυνση
από ΓΤΟ.

(33)

Η µελέτη Müller επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν µακροπρόθεσµα
αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργική παραγωγή άνευ γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και ότι είναι αδύνατον να
αποκλειστεί το ενδεχόµενο επιµειξιών στις καλλιέργειες.

(34)

Η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι είναι πρακτικά
αδύνατο να συνυπάρξουν τα βιολογικά και τα παραδοσιακά
προϊόντα παράλληλα µε µεγάλης κλίµακας καλλιέργειες
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν µακροπρόθεσµα κίνδυνοι βλάβης για το περιβάλλον. Η ως άνω αιτιολόγηση, από τη σκοπιά της βιοποικιλότητας και της συνύπαρξης, εφαρµόζεται για τα διαγονιδιακά ζώα κατ' αναλογία όπως και για τους γενετικώς τροποποιηµένους σπόρους. Εν προκειµένω η µελέτη Müller
αναφέρει ότι:

Εις ό,τι αφορά τα εδαφικά µέτρα η σύσταση ορίζει ότι:
«Κατά την εξέταση των διαφόρων δυνατοτήτων επιλογής,
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα µέτρα διαχείρισης που
αφορούν µια συγκεκριµένη γεωργική εκµετάλλευση και στα
µέτρα που αποσκοπούν στο συντονισµό µεταξύ γειτονικών
εκµεταλλεύσεων.

Από τα προαναφερόµενα προκύπτει σαφώς ότι η ανακοίνωση
της Αυστρίας αφορά κατά πάσα πιθανότητα πρωτίστως την
οδηγία 2001/18/ΕΚ. Όντως, αυτή η νοµοθετική πράξη οριζόντιου χαρακτήρα µπορεί να θεωρηθεί ως ο ακρογωνιαίος
λίθος οιασδήποτε σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως αφής στιγµής οι εγκρίσεις βάσει της
νοµοθεσίας για τους σπόρους και τα νέα τρόφιµα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της. Η ερµηνεία
αυτή γίνεται δεκτή στην αξιολόγηση που διατυπώνουν οι
αυστριακές αρχές στην έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής
όπου αναφέρεται:

«Οι κίνδυνοι όσον αφορά το περιβάλλον στην (Άνω)
Αυστρία αφορούν το γεγονός ότι τα ανασυνδυασµένα γονίδια µπορεί να βλάψουν την παραγωγή των παραδοσιακών
(άνευ γενετικών τροποποιήσεων) και των βιολογικών γεωργικών καλλιεργειών. Εάν πραγµατοποιηθεί µεγάλης κλίµακας
καλλιέργεια µε σπόρους και εµφυτεύµατα γενετικώς τροποποιηµένων ποικιλιών, θα είναι πλέον αδύνατο να υπάρξει στο
µέλλον γεωργική παραγωγή από γενετικώς ατροποποίητες
καλλιέργειες. ∆εδοµένου ότι ο κίνδυνος που κατά πάσα
πιθανότητα αντιµετωπίζει ο συγκεκριµένος τύπος παραγωγής
φαίνεται να σχετίζεται µε όλα τα προϊόντα που επιτρέπονται
ως σπόροι και υλικό εµφύτευσης, όλα αυτά τα προϊόντα
καλύπτονται από την απαγόρευση καλλιέργειας που περιέχει
το σχέδιο της νοµικής πράξης. Αυτό ισχύει για διαγονιδιακά
ζώα που χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγικούς σκοπούς
καθώς και για την ελευθέρωση διαγονιδιακών ζώων για
θήρευση ή αλιεία. Μακροπρόθεσµα, τα ζώα αυτά αναπαράγονται και απειλούν την ύπαρξη των φυσικών ζώων.»

«Τα περιθώρια ελιγµών του εθνικού νοµοθέτη σε ότι αφορά
τους συγκεκριµένους ΓΤΟ καθορίζονται ως εκ τούτου
σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της βασικής νοµοθεσίας
που αναφέρονται στην “οδηγία για τη σκόπιµη ελευθέρωση” (1) ή σύµφωνα µε τη ρήτρα διασφάλισης που περιλαµβάνει η οδηγία αυτή.»
(30)

Για τους ως άνω λόγους, η νοµική αξιολόγηση που περιλαµβάνει η παρούσα απόφαση θα εστιαστεί στην οδηγία
2001/18/ΕΚ και δεν θα θίξει άλλες νοµοθετικές πράξεις που
καλύπτουν τη βιοτεχνολογία, δεδοµένου ότι εν προκειµένω
είναι ήσσονος σηµασίας.
(35)

4. Η αιτιολόγηση που προτείνει η Αυστρία
(31)

Η αιτιολόγηση για το σχέδιο της νοµοθετικής πράξης παρέχεται από την έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής και από
πρόσφατη µελέτη για τη συνύπαρξη, που εκτελέστηκε για
την επαρχία της Άνω Αυστρίας και το Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας και Γενεών και εν συνεχεία
αναφέρεται ως «η µελέτη Müller» (2).

(1) Ως “οδηγία για τη σκόπιµη ελευθέρωση” έχει οριστεί νωρίτερα στην
έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής η οδηγία 2001/18/ΕΚ.
(2) «Αγροτικές περιοχές δίχως γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς:
διαµόρφωση και ανάλυση σεναρίων και σταδίων εκτέλεσης», Werner
Müller, 28 Απριλίου 2002 (εκτελέστηκε εξ ονόµατος της υπηρεσίας
περιβάλλοντος της περιοχής της Άνω Αυστρίας του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλειας και Γενεών).

16.9.2003

Βάσει των ανωτέρω, η µελέτη Müller καταλήγει στο συµπέρασµα ότι:
«Περιοχές άνευ γενετικών τροποποιήσεων αποτελούν τη
µοναδική προσέγγιση, η οποία θα µπορούσε µακροπρόθεσµα
να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε σχέση µε προβλήµατα
συνύπαρξης στον γεωργικό τοµέα της Αυστρίας που
χαρακτηρίζεται από µονάδες µικρής κλίµακας. ∆εδοµένου
ότι η αναλογία των βιολογικών καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα
υψηλή στην Άνω Αυστρία (περίπου 7 %), θα ήταν σχεδόν
αδύνατον να υπάρξουν περιοχές που να είναι διαθέσιµες για
την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών,
εφόσον θεωρηθεί ότι πρόθεση αποτελεί η διαφύλαξη της
βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων µε την καθιέρωση προστατευόµενων περιοχών ακτίνας 4 χιλιοµέτρων από
τις πηγές εξωτερικής µόλυνσης.»

16.9.2003
(36)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει
νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι
οποίοι συντρέχουν µόνο στην περίπτωσή του και οι οποίοι
έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης,
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες διατάξεις και τους
λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους.»

Η ιδιοµορφία της επαρχίας της Άνω Αυστρίας οφείλεται στο
γεγονός ότι η παραγωγή στην περιοχή αυτή βασίζεται σε
ένα σύστηµα καλλιεργειών µικρής κλίµακας και στο ότι είναι
αδύνατο να χρησιµοποιηθούν διαχειριστικά µέτρα για τον
έλεγχο της παρουσίας γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στα βιολογικά/παραδοσιακά συστήµατα παραγωγής.
Ως εκ τούτου η έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής καταλήγει στα εξής:
«(…) πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση της Αυστρίας,
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη µελέτη, οι “περιοχές άνευ
ειδών µε γενετικές τροποποιήσεις” αποτελούν τη µοναδική
προσέγγιση που θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να εξασφαλίσει την ασφάλεια της συνύπαρξης στο γεωργικό τοµέα της
Αυστρίας που χαρακτηρίζεται από τις µικρής κλίµακας
µονάδες. Σε σχέση µε την επαρχία της Άνω Αυστρίας,
προκύπτει από τη µελέτη ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατον να
διατεθούν περιοχές για καλλιέργεια ΓΤΟ εάν θα πρέπει
παράλληλα να επιδιωχθεί η διασφάλιση της βιολογικής
παραγωγής αγροτικών προϊόντων καθιερώνοντας περιοχές
προστασίας µε ακτίνα 4 χιλιοµέτρων από την πηγή εξωτερικής µόλυνσης. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερη αναφορά
επιχειρείται στην υψηλή αναλογία βιολογικών καλλιεργειών
(στην Άνω Αυστρία) και την ευρεία κατανοµή τους ανά την
επαρχία διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η ύπαρξη τους θα
µπορούσε να απειληθεί.»

(41)

Η κοινοποίηση που υπέβαλαν οι αυστριακές αρχές στις 14
Μαρτίου 2003 αποσκοπεί σε έγκριση της καθιέρωσης νέων
εθνικών διατάξεων που θεωρούνται ασυµβίβαστες µε την
οδηγία 2001/18/ΕΚ, που αποτελεί κοινοτικό µέτρο σχετικά
µε την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών και αποσκοπεί
στην καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(42)

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ εναρµονίζει σε κοινοτικό επίπεδο
τους κανόνες σε ότι αφορά τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, την πειραµατική τους
ελευθέρωση ή τη διάθεσή τους στην αγορά. Η συγκεκριµένη
νοµοθετική πράξη οριζόντιου χαρακτήρα µπορεί να
θεωρηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος οιασδήποτε σκόπιµης
ελευθέρωσης ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δεδοµένου
ότι οι εγκρίσεις βάσει των νοµοθετικών πράξεων για τους
σπόρους και τα νέα τρόφιµα, χορηγούνται βάσει της κύριας
αρχής που τη διέπει. Ως εκ τούτου, και για τους λόγους
που αναφέρονται λεπτοµερώς στο σηµείο ΙΙΙ.2 κατωτέρω, η
νοµική αξιολόγηση στην παρούσα απόφαση εστιάζεται στην
οδηγία 2001/18/ΕΚ δίχως να θίγει άλλες νοµοθετικές
διατάξεις για την τεχνολογία, επειδή εν προκειµένω θεωρούνται ήσσονος σηµασίας.

(43)

Όπως προβλέπει το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης
ΕΚ, η Αυστρία κοινοποίησε στην Επιτροπή την ακριβή διατύπωση των προτεινόµενων διατάξεων, οι οποίες δεν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, εξηγώντας
παράλληλα τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώµη
της, δικαιολογείται η καθιέρωση των εν λόγω διατάξεων.

(44)

Από την σύγκριση των διατάξεων της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
και των κοινοποιηµένων εθνικών µέτρων, προκύπτει ότι τα
µέτρα αυτά είναι περιοριστικότερα από τα περιεχόµενα στην
οδηγία, ως προς τα εξής:

II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(37)

(38)

(39)

Σε επιστολή της 13ης Μαρτίου 2003, η µόνιµη αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην
Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ, σχέδιο νοµοθετικής πράξης της Άνω Αυστρίας
σχετικά µε την απαγόρευση της γενετικής µηχανικής το
2000, καταργώντας τη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων
οργανισµών στην περιοχή της Άνω Αυστρίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
Με επιστολή στις 25 Μαρτίου 2003, η Επιτροπή ενηµέρωσε
τις αρχές της Αυστρίας ότι έλαβε την κοινοποίηση που της
διαβιβάστηκε βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ και ότι η εξάµηνη περίοδος για την εξέτασή
της σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6 άρχισε στις 14
Μαρτίου 2003, ήτοι την εποµένη της παραλαβής της κοινοποίησης.
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Με την επιστολή της 6ης Μαΐου 2003, η Επιτροπή ενηµέρωσε τα άλλα κράτη µέλη σχετικά µε αίτηση που έλαβε εκ
µέρους της Αυστριακής ∆ηµοκρατίας. Η Επιτροπή δηµοσίευσε επίσης ανακοίνωση σχετικά µε την αίτηση αυτή στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) ώστε να
ενηµερωθούν και οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι όσον αφορά
τα σχέδια εθνικών µέτρων που η Αυστρία προτίθετο να
εγκρίνει (2).

— κατευθυντήρια αρχή της οδηγίας 2001/18/ΕΚ αποτελεί
η κατά περίπτωση ανάλυση κινδύνου, ενώ η νοµοθετική
πράξη της Αυστρίας προβλέπει καθολική απαγόρευση,
— η οδηγία 2001/18/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τις οδηγίες για
τους σπόρους, επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων κατόπιν εγκρίσεως σε
κοινοτικό επίπεδο, ενώ η νοµοθετική πράξη της Αυστρίας προβλέπει απαγόρευση όλων των γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων, ανεξάρτητα του κατά πόσον έχουν
εγκριθεί ή όχι.

III. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εξέταση του κατά πόσον η αίτηση είναι αποδεκτή
(40)

Το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης αναφέρει τα
εξής: «εάν µετά την εκ µέρους του Συµβουλίου ή της Επιτροπής θέσπιση µέτρου εναρµόνισης, ένα κράτος µέλος

( ) ΕΕ C 126 της 28.5.2003, σ. 4.
(2) Έχουν ήδη ληφθεί τα σχόλια της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της
Europabio.
1

(45)

Τα κύρια επιχειρήµατα που προβάλει εν προκειµένου η
Αυστρία για να αιτιολογήσει τη θέση της έχουν ως εξής:
— η µελέτη Müller που εκτελέστηκε κατόπιν εντολής της
περιφέρειας της Άνω Αυστρίας, αποκάλυψε νέα επιστηµονικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν κίνδυνοι
για το περιβάλλον στην περιοχή της Άνω Αυστρίας,
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διάζει στο συγκεκριµένο κράτος, το οποίο ανέκυψε µετά
από την έγκριση του µέτρου εναρµόνισης και εφόσον οι
απαιτήσεις αυτές δικαιολογούνται από νέα επιστηµονικά
δεδοµένα.

— η ίδια µελέτη απέδειξε επίσης ότι η ιδιαιτερότητα της
δοµής της γεωργικής παραγωγής στην Άνω Αυστρία
(ιδίως επειδή αυτή βασίζεται σε µικρής κλίµακας µονάδες µε σηµαντικό ποσοστό βιολογικών µεθόδων),
— η µελέτη Müller δηµοσιεύθηκε µετά από την έγκριση
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και κατά την Αυστρία, και το
θέµα της συνύπαρξης που δεν ρυθµίστηκε µε αυτήν την
οδηγία εξακολουθεί να αποτελεί ανεπίλυτο πρόβληµα.
(46)

Βάσει των προηγούµενων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινοποίηση που υποβλήθηκε από την Αυστρία για έγκριση της
καθιέρωσης εθνικών διατάξεων κατά παρέκκλιση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/18/ΕΚ θα πρέπει να θεωρηθεί
αποδεκτή βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της
συνθήκης ΕΚ.

(50)

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 6 της
συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχέδιο των εν λόγω εθνικών διατάξεων αφού εξακριβώσει κατά πόσον αποτελούν µέσο µεροληπτικών διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ
κρατών µελών και κατά πόσον αποτελούν εµπόδιο για τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(51)

Κατά συνέπεια, οι κοινοποιούµενες εθνικές διατάξεις και οι
λόγοι που παραθέτουν τα κράτη µέλη εξετάζονται υπό το
πρίσµα του κοινοτικού µέτρου εναρµόνισης από το οποίο
παρεκκλίνουν, ήτοι εν προκειµένω τις διατάξεις της οδηγίας
2001/18/ΕΚ για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον. Επαναλαµβάνεται
για τους λόγους που αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στο σηµείο
Ι.3.2 ανωτέρω, ότι η νοµική αξιολόγηση στην παρούσα απόφαση εστιάζεται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ και δεν θίγει
άλλες νοµοθετικές πράξεις που καλύπτουν τη βιολοτεχνολογία, επειδή εν προκειµένω θεωρούνται ήσσονος σηµασίας.

(52)

Η συγκεκριµένη οδηγία θίγεται, στο µέτρο που το νοµοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της χρήσης όλων των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στην περιοχή της Άνω
Αυστρίας, δεδοµένου ότι η οδηγία προβλέπει κατά περίπτωση αξιολόγηση κινδύνων πριν από την έγκριση ΓΤΟ.

(53)

Η προτεινόµενη απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικώς
τροποποιηµένων σπόρων στην επαρχία της Άνω Αυστρίας
παρεµποδίζει τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων ακόµη και εάν έχουν εγκριθεί για το
σκοπό αυτό βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου,
το σχέδιο της νοµοθετικής πράξης θα έχει επιπτώσεις στους
γενετικώς τροποποιηµένους σπόρους των οποίων έχει ήδη
εγκριθεί η διάθεση στην αγορά βάσει της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας καθώς και σε όσους θα αποτελέσουν
αντικείµενο µελλοντικής έγκρισης.

(54)

Μολονότι η νοµοθετική πράξη δεν επιδιώκει απαγόρευση
των γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων σε περίπτωση πειραµατικών ελευθερώσεων, ανάλογες ελευθερώσεις είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µόνο εφόσον οι αντίστοιχες
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε κλειστά συστήµατα.
Οι πειραµατικές ελευθερώσεις γενετικώς τροποποιηµένων
σπόρων ρυθµίζονται κανονιστικά από την οδηγία 2001/18/
ΕΚ, µολονότι αυτό συµβαίνει µάλλον σε εθνικό παρά σε κοινοτικό επίπεδο. Εµπίπτει στις δικαιοδοσίες των εθνικών
αρχών να «συµπεριλάβουν µέτρα περιορισµού», όπως οι
αποστάσεις αποµόνωσης και τα φράγµατα, στις συγκαταθέσεις που εκδίδονται για πειραµατικές ελευθερώσεις, βάσει
των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το
περιβάλλον (1). Ωστόσο η θέσπιση εθνικών µέτρων τα οποία
να επιβάλουν την πραγµατοποίηση αναλόγων ελευθερώσεων
αποκλειστικά και µόνο σε «κλειστά συστήµατα», ανεξάρτητα
οιωνδήποτε πιθανών κινδύνων, θα πρέπει να θεωρείται αντίθετη προς τις διατάξεις της οδηγίας.

2. Αξιολόγηση δικαιωµάτων
(47)

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 6 της συνθήκης, η
Επιτροπή υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλες
οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε κάποιο κράτος µέλος να
χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες παρέκκλισης που προβλέπονται σχετικά στο άρθρο αυτό:
«6. Η Επιτροπή εντός 6 µηνών από τις κοινοποιήσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους (…) 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν
αποτελούν ή όχι µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών
µελών, και εάν συνιστούν ή όχι εµπόδιο στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.
Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός της περιόδου, οι
εθνικές διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι (…) 5,
λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.
Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειµένου το δικαιολογεί, και
δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή µπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριµένο κράτος
µέλος ότι η περίοδος η αναφεροµένη στην παρούσα παράγραφο µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα εξάµηνο.»

(48)

Κατά συνέπεια η Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει κατά
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο
95, παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ. Βάσει του εν λόγω
άρθρου απαιτείται, όταν ένα κράτος θεωρεί απαραίτητο να
καθιερώσει εθνικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από κάποιο
εναρµονισµένο µέτρο, το κράτος µέλος να βασίζει την καθιέρωση των διατάξεων αυτών σε:
— νέα επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την προστασία
του περιβάλλοντος ή του εργασιακού περιβάλλοντος,
— πρόβληµα το οποίο προσιδιάζει στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος και ανέκυψε µετά από την έγκριση του
εναρµονισµένου µέτρου.

(49)

Το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ ισχύει για τα
νέα εθνικά µέτρα, που καθιερώνουν απαιτήσεις ασυµβίβαστες
προς τις απορρέουσες από εναρµονισµένο κοινοτικό µέτρο
για λόγους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
ή του εργασιακού περιβάλλοντος, ή πρόβληµα που προσι-
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(55)

Επιπλέον, η οδηγία 2001/18/ΕΚ δεν περιέχει οιαδήποτε όρια
για την συµπτωµατική ύπαρξη ή την τεχνικώς αναπόφευκτη
παρουσία µη εγκεκριµένων ΓΤΟ στους σπόρους. Κατά
συνέπεια, δεν εµπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών
µελών να αποφανθούν ποιες ποσότητες ΓΤΟ είναι επικίνδυνες, ούτε να καθιερώσουν συνακόλουθα όρια.

(59)

Η καθιέρωση εθνικών µέτρων τα οποία δεν συµβιβάζονται
προς κοινοτικό µέτρο εναρµόνισης θα πρέπει να δικαιολογείται από νέα επιστηµονικά δεδοµένα σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ή το εργασιακό περιβάλλον.
Φυσικά, το κατά πόσον τα επιστηµονικά στοιχεία είναι όντως
νέα θα πρέπει να αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των επιστηµονικών γνώσεων.

(56)

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,
εάν επί τη βάσει των πληροφοριών, που διατίθενται µετά
από την ηµεροµηνία της συγκατάθεσης, ένα κράτος µέλος
έχει λεπτοµερείς λόγους για να θεωρήσει ότι ένας ΓΤΟ ως
προϊόν ή µέρος προϊόντος, που έχει δεόντως κοινοποιηθεί
και έχει αποτελέσει αντικείµενο γραπτής συγκατάθεσης βάσει
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, αποτελεί κίνδυνο για την υγεία
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, το εν λόγω κράτος
µέλος δύναται προσωρινά να περιορίσει ή να απαγορεύσει
τη χρήση ή/και την πώληση του συγκεκριµένου ΓΤΟ που
αποτελεί προϊόν ή περιέχεται σε προϊόν διακινούµενο στην
επικράτειά του. Η έκθεση της εισηγήτριας επιτροπής αποδεικνύει ότι η Αυστρία έχει επίγνωση της εν λόγω δυνατότητας αλλά θεωρεί ότι θα ήταν ακατάλληλη για την επίτευξη
του στόχου της, ήτοι την ολοκληρωτική απαγόρευση ΓΤΟ
στην επαρχία της Άνω Αυστρίας:

(60)

Ως εκ τούτου εναπόκειται στο κράτος µέλος, το οποίο έχει
υποβάλει αίτηση για παρέκκλιση, να παράσχει νέα επιστηµονικά δεδοµένα που να υποστηρίζουν τα κοινοποιηθέντα
µέτρα.

(61)

Οι αρχές της Αυστρίας υποστηρίζουν ότι «η εκτεταµένη
χρήση γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων και υλικού εµφύτευσης στην αγροτική παραγωγή θα είχε ως αποτέλεσµα να
επηρεαστούν κατ' αρχήν και µακροπρόθεσµα να αντικατασταθούν οι βιολογικές και παραδοσιακές µορφές παραγωγής
δίχως γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, οδηγώντας
στη διεύρυνση των καλλιεργειών γενετικώς τροποποιηµένων
οργανισµών».

(62)

Οι αυστριακές αρχές παρήγγειλαν την «µελέτη Müller», επί
της οποίας βασίστηκε η επιτροπή της εισηγήτριας έκθεσης,
και η οποία αποδεικνύει, σύµφωνα µε την Αυστρία, ότι
«διατίθενται πλέον νέες επιστηµονικές αποδείξεις οι οποίες
δικαιολογούν τη νοµοθετική πράξη της Άνω Αυστρίας για
απαγόρευση της γενετικής µηχανικής από το 2002 µε τη
µορφή που αυτή έχει προταθεί». Επιπλέον, η µελέτη υποτίθεται ότι αποδεικνύει ότι «περιοχές δίχως γενετικές τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν τη µόνη δυνατή προσέγγιση η οποία
µπορεί µακροπρόθεσµα να εγγυηθεί την ασφάλεια της
συνύπαρξης εντός του γεωργικού τοµέα της Αυστρίας που
χαρακτηρίζεται από µικρές δοµές.»

(63)

Ως εκ τούτου η Επιτροπή διαβίβασε το πλήρες κείµενο της
κοινοποίησης της Αυστρίας (1) στην Ευρωπαϊκή Αρχή για
την Ασφάλεια των Τροφίµων (εφεξής αναφερόµενη ως
«ΕΑΑΤ») ζητώντας µε εντολή (2), σύµφωνα µε το άρθρο 29
παράγραφος 1, και σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος
5 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), να εκδώσει επιστηµονική γνωµοδότηση σχετικά µε το κατά πόσο:

«Η νοµοθετική πράξη της Άνω Αυστρίας µε την οποία απαγορεύθηκε η γενετική µηχανική το 2002 δεν εφαρµόζεται
µόνο για επιµέρους ΓΤΟ (που έχουν ήδη εγκριθεί) αλλά
προβλέπει επίσης την γενική απαγόρευση όλων των ΓΤΟ ως
προϊόντων ή περιεχοµένων προϊόντος που έχουν ήδη εγκριθεί καθώς και εκείνους που ενδεχοµένως θα εγκριθούν
µελλοντικά.
(…)
Ωστόσο είναι προφανές ότι δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό να
εφαρµόζεται η διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 23 για τη
σκόπιµη ελευθέρωση των γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών µετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας έγκρισης
κάποιου ΓΤΟ.»
(57)

(58)

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, οιαδήποτε εξαίρεση από την αρχή της ενιαίας εφαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας και της ενότητας της εσωτερικής αγοράς θα
πρέπει να ερµηνεύεται αυστηρά. Το άρθρο 95 παράγραφος
5 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει εξαίρεση από τις αρχές της
ενιαίας εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας και της ενότητας της αγοράς. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ερµηνευθεί κατά
τρόπο που το πεδίο εφαρµογής του να µην υπερβαίνει τις
περιπτώσεις για τις οποίες ρητώς προβλέφθηκε.
Λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα που καθιερώνει το
άρθρο 95 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή όταν
εξετάζει κατά πόσον είναι δικαιολογηµένα τα σχέδια των
εθνικών µέτρων που κοινοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 95
παράγραφος 5, υποχρεούται να ξεκινά από τους «λόγους»
που προβάλλει το κράτος µέλος. Αυτό σηµαίνει ότι, βάσει
της συνθήκης, εναπόκειται στο κράτος µέλος που υποβάλλει
την αίτηση να αποδείξει ότι τα µέτρα αυτά είναι δικαιολογηµένα. ∆εδοµένου του διαδικαστικού πλαισίου που
καθορίζεται µε το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο
περιλαµβάνει αυστηρή προθεσµία για την έγκριση απόφασης,
η Επιτροπή συνήθως είναι υποχρεωµένη να περιορίζεται στην
εξέταση της σχετικότητας των στοιχείων που υποβάλλει το
κράτος µέλος, δίχως να πρέπει η ίδια να αναζητήσει αιτιολόγηση.

«— οι πληροφορίες που διαβίβασε η Αυστρία στην έκθεση
µε τον τίτλο “γεωργικές περιοχές δίχως γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς — διαµόρφωση και
ανάλυση σεναρίων των αντιστοίχων µέτρων εφαρµογής”
(1) Τα έγγραφα αυτά έχουν ως εξής: επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου
2003, αριθµός αναφοράς: Ref: Verf-5-1300000/37-GM· «Κοινοποίηση
στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την καθιέρωση εθνικών διατάξεων (“σχέδιο
έκθεσης της εισηγήτριας επιτροπή”) για την απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων και υλικού διάδοσης, της
χρήσης διαγονιδιακών ζώων για αναπαραγωγικούς σκοπούς και της
ελευθέρωσης διαγονιδιακών ζώων, ιδίως για θήρευση και αλιεία (νοµοθετική πράξη που ενέκρινε η Άνω Αυστρία το 2002 για την απαγόρευση
της γενετικής µηχανικής — Oö: GTVG 2002), σύµφωνα µε το άρθρο
95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ»· «έκθεση της επιτροπής για τις
εθνικές οικονοµικές υποθέσεις σε ό,τι αφορά την επαρχιακή νοµοθετική
πράξη απαγόρευσης της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων
και υλικού εµφύτευσης καθώς και της χρήσης διαγονιδιακών ζώων για
αναπαραγωγικούς σκοπούς καθώς και της ελευθέρωσης διαγονιδιακών
ζώων ειδικά για θήρα και αλιεία) νοµοθετική πράξη που ενέκρινε το
2002 η Άνω Αυστρία για την απαγόρευση της γενετικής µηχανικής)»,
«γεωργικές περιοχές δίχως ΓΤΟ: διαµόρφωση και ανάλυση σεναρίων και
των αντιστοίχων εκτελεστικών µέτρων», µελέτη από το µηχανικό κ. Werner Müller· «πράσινη έκθεση 2001, έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της γεωργίας και της δασοκοµίας στην Άνω Αυστρίας
το 2001»· και «έκθεση για την εφαρµογή του NATURA 2000 στην
Άνω Αυστρία κατά την επόµενη πενταετία».
(2) Ερώτηση EFSA-Q-2003-001.
(3) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
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παρέχει όντως νέα επιστηµονικά δεδοµένα, ως προς
τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον, που ενδεχοµένως θα δικαιολογούσαν απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιηµένων
σπόρων και άλλου υλικού διάδοσης, της χρήσης διαγονιδιακών ζώων για αναπαραγωγικούς σκοπούς και της
ελευθέρωσης διαγονιδιακών ζώων που έχουν εγκριθεί
για τους ως άνω σκοπούς βάσει της οδηγίας 90/220/
ΕΟΚ ή της οδηγίας 2001/18/ΕΚ,

(67)

(65)

(66)

Στις 4 Ιουλίου (1) η ΕΑΑΤ κατέληξε στα εξής: η επιστηµονική επιτροπή για τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς είναι της γνώµης ότι:

Ως εκ τούτου κατά τα φαινόµενα οι ανησυχίες της Αυστρίας
σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη σχετίζονται περισσότερο µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα παρά µε την προστασία του
φυσικού ή του εργασιακού περιβάλλοντος. Και η εκτίµηση
αυτή επιβεβαιώνεται από την ΕΑΑΤ η οποία εν προκειµένω
αναφέρει:
«Στην έκθεση δεν υποβλήθηκαν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι η συνύπαρξη συνεπάγεται κινδύνους για το
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Η ΕΑΑΤ δεν κλήθηκε
από την Επιτροπή να σχολιάσει τη διαχείριση της
συνύπαρξης γενετικώς τροποποιηµένων µε µη γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες, αλλά η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι
πρόκειται για σοβαρό γεωργικό θέµα.»

— η ΕΑΑΤ καλείται ιδίως να διατυπώσει σχόλια σχετικά µε
το κατά πόσο τα επιστηµονικά στοιχεία της έκθεσης
αποτελούν νέα δεδοµένα τα οποία ακυρώνουν τις
διατάξεις για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων βάσει της προαναφερόµενης νοµοθεσίας.»
(64)

16.9.2003

(68)

«— τα επιστηµονικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την
έκθεση δεν αποτελούν νέα δεδοµένα τα οποία θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ακυρώσουν τις διατάξεις της
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων που
προβλέπεται βάσει της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ ή της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ,

Βάσει των ανωτέρω, και σύµφωνα µε τον ορισµό της
συνύπαρξης στη σύσταση που εκδόθηκε για το θέµα
αυτό (2), η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες της Αυστρίας
σε ό,τι αφορά την συνύπαρξη δεν µπορούν να θεωρηθούν
ως θέµα που αφορά ειδικά την προστασία του φυσικού ή
του εργασιακού περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου
95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.

(69)

— τα επιστηµονικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην
έκθεση δεν αποτελούν νέες επιστηµονικές αποδείξεις σε
ό,τι αφορά κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και
το περιβάλλον, που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν
γενική απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων και υλικού διάδοσης, της χρήσης
διαγονιδιακών ζώων για αναπαραγωγικούς σκοπούς και
της απελευθέρωσης διαγονιδιακών ζώων, που έχουν
εγκριθεί για τους ως άνω λόγους βάσει της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2001/18/ΕΚ στη συγκεκριµένη περιοχή της Αυστρίας.»

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι οιαδήποτε µέτρα υπέρ της
συνύπαρξης, τα οποία καθιερώνονται σε περιφερειακή βάση,
στο πλαίσιο των οικονοµικών κινδύνων θα πρέπει να είναι
αναλογικά. Σύµφωνα µε το νέο άρθρο 26α της οδηγίας
2001/18/ΕΚ και τη σύσταση της Επιτροπής για την
συνύπαρξη, ανάλογα µέτρα θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως
υπόψη i) τον συγκεκριµένο τύπο της καλλιέργειας· ii) τη
χρήση της συγκεκριµένης καλλιέργειας και iii) κατά πόσον
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε άλλα µέσα επαρκή
επίπεδα καθαρότητας.

(70)

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την τεκµηρίωση που πρότεινε
η Αυστρία, ιδίως µάλιστα αποσπάσµατα από τη µελέτη Müller που συµπεριλαµβάνονταν στην κοινοποίηση, καθίσταται
σαφές ότι τα µικρής κλίµακας αγροτικά συστήµατα κατά
κανένα τρόπο δεν αποτελούν χαρακτηριστικό που προσιδιάζει αποκλειστικά και µόνο στη συγκεκριµένη περιφέρεια και
υφίστανται σε όλα τα κράτη µέλη. Η αποδοχή της πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης κατά συνέπεια δεν µπορεί να θεµελιωθεί
σε ανάλογη επιχειρηµατολογία.

(71)

Εκ νέου, η γνώµη της ΕΑΑΤ δεν επιβεβαιώνει την επιχειρηµατολογία της Αυστρίας:

Σε ό,τι αφορά τα «νέα» επιστηµονικά στοιχεία, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η έκθεση Müller περιέχει στοιχεία τα οποία ως
επί το πλείστον ήταν ήδη διαθέσιµα πριν από την έγκριση
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ στις 12 Μαρτίου 2001. Η
εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται από την ΕΑΑΤ. Επιπλέον, η
Αυστρία βασίζεται στο γεγονός ότι η µελέτη Müller
εκδόθηκε στις 28 Απριλίου 2002, ήτοι ένα χρόνο µετά από
την ηµεροµηνία έγκρισης της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (12
Μαρτίου 2001). Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των
πηγών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία της αφορούν
δηµοσιεύσεις πριν από την έγκριση της οδηγίας 2001/18/
ΕΚ. Ως εκ τούτου, ο πυρήνας της µελέτης κατά τα φαινόµενα αποτελεί µάλλον επικύρωση προηγούµενων εργασιών
παρά νέο υλικό το οποίο προσδιορίζει κάποιο ιδιαίτερο
πρόβληµα που ανέκυψε µετά από την έγκριση της οδηγίας
2001/18/ΕΚ.
Επιπλέον, οι αυστριακές αρχές δεν διαβίβασαν ουδεµία νέα
επιστηµονική απόδειξη, η οποία να αναφέρεται στην προστασία του φυσικού ή του εργασιακού περιβάλλοντος. Κατά
τα φαινόµενα ως εκ τούτου οι ανησυχίες της Αυστρίας σε
ό,τι αφορά τη συνύπαρξη σχετίζονται περισσότερο µε κοινωνικοοικονοµικό πρόβληµα παρά µε την προστασία του
περιβάλλοντος ή του εργασιακού περιβάλλοντος.

(1) Γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για τους γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς, εκδοθείσα κατόπιν ερωτήσεως της Επιτροπής σχετικά µε
την κοινοποίηση εκ µέρους της Αυστρίας της εθνικής νοµοθεσίας που
διέπει τους ΓΤΟ, βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης, η
Εφηµερίδα της ΕΕΑΑΤ (2003) 1, 1-5.

«Τα υποβληθέντα επιστηµονικά στοιχεία δεν περιέχουν νέα ή
αποκλειστικά και µόνο τοπικά επιστηµονικά δεδοµένα για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου ήδη
υφιστάµενες ή µελλοντικές καλλιέργειες ή ζώα που έχουν
υποστεί γενετική τροποποίηση. ∆εν υποβλήθηκαν επιστηµονικά δεδοµένα τα οποία να αποδεικνύουν ότι η συγκεκριµένη
περιοχή της Αυστρίας χαρακτηρίζεται από ασυνήθη ή µοναδικά οικοσυστήµατα για τα οποία να απαιτούνται χωριστές
αξιολογήσεις κινδύνου από αυτές που ήδη πραγµατοποίησε
η Αυστρία συνολικά ή από αυτές που πραγµατοποιούνται
για άλλες ανάλογες περιοχές στην Ευρώπη. ∆εν αναφέρθηκαν συγκεκριµένες περιπτώσεις επιπτώσεων ΓΤΟ στη βιοποικιλότητα, άµεσα ή µέσω µεταβολών στις γεωργικές πρακτικές.»
(2) Βλέπε ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 27.

16.9.2003
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(73)
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Σε ό,τι αφορά τα επιχειρήµατα, τα οποία, κατά την άποψη
των αυστριακών αρχών, δικαιολογούν την προσφυγή στην
αρχή της προφύλαξης, η Επιτροπή θα επιθυµούσε να
σηµειώσει ότι «η προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης
προϋποθέτει ότι έχουν προσδιοριστεί τα δυνητικά επικίνδυνα
αποτελέσµατα ενός φαινοµένου, προϊόντος ή διεργασίας και
ότι η επιστηµονική αξιολόγηση δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό του κινδύνου µε επαρκή βεβαιότητα» (1). Όντως, προκύπτει από την ερµηνεία της αρχής της προφύλαξης εκ µέρους
του ∆ικαστηρίου (2) ότι προληπτικά µέτρα επιτρέπεται να
λαµβάνονται µόνον εφόσον ο κίνδυνος, µολονότι δεν έχει
πλήρως αποδειχθεί ο βαθµός και ικανότητα εµφάνισής του
στην πραγµατικότητα µε οριστικές επιστηµονικές αποδείξεις,
φαίνεται να υποστηρίζεται από τα επιστηµονικά στοιχεία που
είναι διαθέσιµα κατά τον χρόνο της λήψης του αντιστοίχου
µέτρου. Ένα προληπτικό µέτρο δεν µπορεί να βασίζεται σε
µια εντελώς υποθετική προσέγγιση ως προς τους κινδύνους,
απλώς για συγκυριακούς λόγους, που δεν έχουν ακόµη
εξακριβωθεί.

(77)

Βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 6 της συνθήκης ΕΚ, η
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχέδιο των
εκάστοτε εθνικών διατάξεων αφού εξακριβώσει κατά πόσο
αποτελούν µέσα αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένους περιορισµούς του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών
και εάν συνιστούν εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

(78)

∆εδοµένου ότι η αίτηση της Αυστρίας δεν πληροί τις
βασικές προϋποθέσεις του άρθρου 95 παράγραφος 5 η
Επιτροπή δεν έχει την υποχρέωση να εξακριβώσει κατά πόσο
οι κοινοποιηµένες εθνικές διατάξεις αποτελούν µέσον αυθαίρετης διάκρισης ή συγκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών ούτε κατά πόσον συνιστούν εµπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(79)

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που διατέθηκαν για την
αξιολόγηση της προτεινόµενης επιχειρηµατολογίας υπέρ των
κοινοποιηµένων εθνικών µέτρων, και βάσει των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αίτηση της Αυστρίας για καθιέρωση εθνικών διατάξεων κατά παρέκκλιση της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ, που υποβλήθηκε στις 13 Μαρτίου
2003:

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχυρισµοί που διατυπώθηκαν για
την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης είναι πολύ γενικοί
και µη ουσιώδεις. Επιπλέον, η ΕΑΑΤ δεν επισήµανε κίνδυνο
ο οποίος θα µπορούσε να δικαιολογήσει την ανάληψη
δράσης µε βάση την αρχή της προφύλαξης σε κοινοτικό ή
εθνικό επίπεδο. Συνεπεία τούτου, δεν υφίστανται εν προκειµένω λόγοι για να εφαρµοσθεί η αρχή της προφύλαξης.

— είναι αποδεκτή,
— δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ, δεδοµένου ότι η Αυστρία δεν
παρέχει νέα επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε την προστασία του φυσικού ή του εργασιακού φυσικού εν σχέση
µε πρόβληµα το οποίο προσιδιάζει αποκλειστικά και
µόνο στην περιφέρεια της Άνω Αυστρίας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(74)

(75)

(76)

Το άρθρο 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ απαιτεί εάν
ένα κράτος µέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών
διατάξεων κατά παρέκκλιση των κοινοτικών µέτρων εναρµόνισης, οι εθνικές διατάξεις να δικαιολογούνται από νέα
επιστηµονικά στοιχεία για την προστασία του φυσικού ή του
εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
υφίσταται πρόβληµα το οποίο να προσιδιάζει στο κράτος το
οποίο υποβάλλει την αίτηση και να έχει ανακύψει µετά από
την έγκριση του εναρµονισµένου µέτρου.
Εν προκειµένω αφού προέβη στην εξέταση της αίτησης της
Αυστρίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Αυστρία δεν διαβίβασε
νέα επιστηµονικά στοιχεία σχετικά µε την προστασία του
φυσικού ή του εργασιακού περιβάλλοντος και δεν απέδειξε
ότι υφίσταται πρόβληµα το οποίο, επειδή προσιδιάζει στα
εδάφη της Άνω Αυστρίας και ανέκυψε µετά από την έγκριση
της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον, καθιστά
ενδεχοµένως απαραίτητη την καθιέρωση των κοινοποιηθέντων εθνικών µέτρων.
Ως εκ τούτου, ή αίτηση της Αυστρίας για την καθιέρωση
εθνικών µέτρων που αποσκοπούν στην απαγόρευση της
χρήσης ΓΤΟ στην Άνω Αυστρία δεν πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ.

(1) Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης
[COM(2000)1 τελικό, 2.2.2000].
(2) Βλέπε ιδίως αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 11ης Σεπτεµβρίου 2002
για τις υποθέσεις T-13/99 και T-70/99 (Συλλογή 2002, σ. ΙΙ-3305).
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(80)

Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν µπορούν να εγκριθούν οι κοινοποιηµένες εθνικές διατάξεις βάσει του άρθρου
95 παράγράφος 6 της συνθήκης ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι εθνικές διατάξεις για την απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ στην
Άνω Αυστρία που κοινοποίησε η Αυστρία σύµφωνα µε το άρθρο
95 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚ απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην ∆ηµοκρατία της Αυστρίας.
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεµβρίου 2003
για την κατάρτιση του κώδικα και των τυπικών κανόνων σχετικών µε τη µεταγραφή υπό µορφή αναγνώσιµη από µηχανογραφική µονάδα των στοιχείων των ενδιαµέσων στατιστικών ερευνών επί των
αµπελουργικών εκτάσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3191]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/654/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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 (ΕΚ) αριθ. 2329/98 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6
και το άρθρο 6 παράγραφος 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Η απόφαση 80/765/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου
1980, περί καταρτίσεως του κώδικος και των τυπικών κανόνων σχετικών µε τη µεταγραφή υπό µορφή αναγνώσιµη από
µηχανογραφική µονάδα των στοιχείων των ενδιαµέσων στατιστικών ερευνών επί των αµπελουργικών εκτάσεων (3), έχει
επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4).
Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και
ορθολογισµού, η κωδικοποίηση της εν λόγω απόφασης.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 προβλέπει ότι τα κράτη
µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που
συλλέγουν στο πλαίσιο των ενδιάµεσων ερευνών για τις
αµπελουργικές εκτάσεις σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα πινάκων κατανεµηµένων κατά γεωγραφική µονάδα και ότι αυτές
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 του εν λόγω κανονισµού, ήτοι µε απόφαση της
Επιτροπής κατόπιν γνώµης της µόνιµης επιτροπής γεωργικών
στατιστικών.
Τα κράτη µέλη που επεξεργάζονται τα αποτελέσµατα των
ερευνών για τις αµπελουργικές εκτάσεις µε τη βοήθεια
πληροφορικής, πρέπει να ανακοινώνουν αυτά τα αποτελέσµατα σε µορφή αναγνώσιµη από µηχανογραφική µονάδα. Η
κωδικοποίηση για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων έρευνας
θα καθοριστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79.
Τα κράτη µέλη πρέπει, για πρακτικούς λόγους, να διαβιβάζουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 επίσης υπό µορφή αναγνώσιµη
από µηχανογραφική µονάδα.

ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124.
ΕΕ L 291 της 30.10.1998, σ. 2.
ΕΕ L 213 της 16.8.1980, σ. 34.
Βλέπε παράρτηµα III.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής των
γεωργικών στατιστικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα αναγνώσιµα υπόβαθρα από µηχανογραφική µονάδα που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη τα οποία επεξεργάζονται µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή τα αποτελέσµατα ερευνών για να λάβουν
τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 357/79 πρέπει να είναι µαγνητικές ταινίες.
Άρθρο 2
Οι κώδικες και οι τυπικοί κανόνες µεταγραφής επί µαγνητικής ταινίας των στοιχείων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την περιγραφή που περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Η απόφαση 80/765/ΕΟΚ καταργείται.
Οι αναφορές στην καταργούµενη απόφαση θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα
αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙV.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

16.9.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
[Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συµβουλίου]
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
I. Η πληροφορία που εγγράφεται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 357/79 του Συµβουλίου πρέπει να ανακοινώνεται στο Γραφείο Στατιστικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την ακόλουθη µορφή από τα κράτη µέλη τα οποία επεξεργάζονται δια ηλεκτρονικού υπολογιστού τα αποτελέσµατα των ερευνών:
1. Η πληροφορία αναπαράγει τα συνολικά στοιχεία επί των εκµεταλλεύσεων εάν η έρευνα είναι ολοκληρωµένη (ή συνολικά
στοιχεία κατά παρέκταση επί των εκµεταλλεύσεων εάν η έρευνα βασίζεται επί τυχαίας δειγµατοληψίας), αλλά δεν αναφέρεται επί µεµονωµένων εκµεταλλεύσεων.
2. Η πληροφορία πρέπει να µεταφερθεί επί µαγνητικής ταινίας µε εννέα εγγραφές 1 600 BPI (630 bytes ανά εκατοστό) µε
καθορισµένη ετικέτα.
3. Η πληροφορία πρέπει να έχει σταθερό µήκος εγγραφής ίσο µε 145 χαρακτήρες και να εγγράφεται σε EBCDIC.
4. Τα δύο πρώτα πεδία κάθε εγγραφής πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση. Το πρώτο πεδίο
(τρεις χαρακτήρες) επιτρέπει την αναγνώριση της γεωργικής ενότητος της οποίας η κωδικοποίηση περιέχεται στις ειδικές
διατάξεις και στο παράρτηµα II.
5. Το δεύτερο πεδίο (δύο χαρακτήρες) επιτρέπει την αναγνώριση του πίνακα προγράµµατος πινάκων που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79. Η κωδικοποίηση των πινάκων παρέχεται σε ειδικές διατάξεις.
6. Ο αριθµός και το µέγεθος των πεδίων σε κάθε εγγραφή ποικίλλει ανάλογα µε τον πίνακα. Εάν το µήκος των 145
χαρακτήρων δεν καλύπτεται στην περίπτωση ορισµένων πινάκων, η εγγραφή συµπληρώνεται µε κενά στο τέλος.
7. Οι πληροφορίες εγγράφονται σε κάθε πεδίο αρχίζοντας από τα δεξιά συµπληρωµένες µε µηδενικά. Μια προαιρετική
πληροφορία που δεν έχει δοθεί θα υποδεικνύεται δια λευκών µέσα στα αντίστοιχα bytes.
8. Τα στοιχεία που αφορούν στις εκτάσεις παρέχονται σε εκτάρια, εκείνα που αφορούν στην παραγωγή σε εκατόλιτρα.
9. Τα κράτη µέλη εκλέγουν το στοιχείο αποκλεισµού και πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Eurostat το χρησιµοποιούµενο
στοιχείο.
10. Οι εγγραφές πρέπει να ταξινοµηθούν κατά σειρά σύµφωνα µε τη γεωγραφική ενότητα, τον πίνακα και την τροποποίηση.
11. Οι διοικητικές διαδικασίες µεταφοράς των αρχείων σε µαγνητοταινίες στην Eurostat πρέπει να θεσπισθούν από την
Eurostat και τα κράτη µέλη.
II. Οι επόµενες σελίδες παρέχουν για κάθε πίνακα και για τα διάφορα άρθρα µιας εγγραφής:
α) τους κώδικες που θα χρησιµοποιηθούν·
β) τον µέγιστο αριθµό απαιτουµένων ψηφίων για το εξεταζόµενο άρθρο·
γ) τη συνεχή αρίθµηση των θέσεων για τα διάφορα άρθρα.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα δύο πρώτα πεδία κάθε εγγραφής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Γεωγραφική ενότητα

Κώδικας

Αριθµοί

Αριθµός byte επί της
ταινίας

Βλέπε παράρτηµα II

3

1-3

2

4-5

2. Πίνακες
5()

50

6

60

1

7 (1)

70

8()

80

1

(1) Όσον αφορά στους πίνακες αυτούς, τα κράτη µέλη που επεξεργάζονται διά ηλεκτρονικού υπολογιστού τα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων
ερευνών, γνωστοποιούν στην Eurostat τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 σε µαγνητοταινίες.
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Πίνακας 5 (*)
5.1. Τύπος εκτάσεως
Σε παραγωγή

1

Όχι ακόµη σε παραγωγή

2

1

6

10

7-6

10

17-6

2

27-8

10

29-8

2

39-0

10

41-0

2

51-2

10

53-2

2

63-4

10

65-4

10

75-4

2

85-6

10

87-6

2

97-8

10

99-08

2

109-10

10

111-20

2

121-22

10

123-32

2

133-34

10

135-44

5.2. Σύνολο
Έκταση (εκτάρια)
5.3. V. q. p. r. d.
Σύνολο εκτάσεων (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

11

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

12

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

13

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

14

Έκταση (εκτάρια)
5.4. Άλλοι οίνοι
Σύνολο εκτάσεων (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

21

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

22

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

23

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

24

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως V
Κατάταξη

25

Έκταση (εκτάρια)
(*) Προσδιορισµός: βλέπε παράρτηµα Ι της απόφασης 79/491/ΕΟΚ της Επιτροπής.
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Πίνακας 6
6.1. Αµπελουργική περίοδος
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

6.2. Τροποποίηση
Εκριζωµένες ή εγκαταλελειµµένες

1

Φυτευµένες

2

Επαναφυτευµένες

3

1

6

1

7

10

8-7

10

18-7

2

28-9

10

30-9

2

40-1

10

42-1

6.3. Σύνολο
Έκταση (εκτάρια)
6.4. V. q. p. r. d.
Σύνολο εκτάσεων
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

11

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

12

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

13

Έκταση (εκτάρια)

2

52-3

10

54-3

2

64-5

10

66-5

10

76-5

2

86-7

10

88-7

2

98-9

10

100-09

Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

14

Έκταση (εκτάρια)
6.5. Άλλοι οίνοι
Σύνολο εκτάσεων (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

21

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

22

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

23

Έκταση (εκτάρια)

2

110-11

10

112-21

2

122-23

10

124-33

2

134-35

10

136-45

Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

24

Έκταση (εκτάρια)
Κατηγορία αποδόσεως V
Κατάταξη
Έκταση (εκτάρια)

25
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Πίνακας 7
7.1. Αµπελουργική περίοδος
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

7.2. Μονάδα αλκοολικού τίτλου
% κατ' όγκον

1

° Oechsle

2

1

6

1

7

2

8-9

10

10-19

2

20-21

10

22-31

2

32-33

10

34-43

2

44-45

10

46-55

3

56-58

7.3. V. q. p. r. d.
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

11

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

12

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

13

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

14

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Αλκοολικός τίτλος
(1 δεκαδικό, 1 ουσιαστικό κόµµα)
7.4. Άλλοι οίνοι
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

21

Παραγωγή (εκατόλιτρα)

2

59-60

10

61-70

2

71-72

10

73-82

2

83-84

10

85-94

2

95-96

10

97-106

2

107-108

10

109-118

3

119-121

Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

22

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

23

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

24

Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Κατηγορία αποδόσεως V
Κατάταξη
Παραγωγή (εκατόλιτρα)
Αλκοολικός τίτλος
(1 δεκαδικό, 1 ουσιαστικό κόµµα)

25
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Πίνακας 8
8.1. Αρχικός χρόνος

Παρών χρόνος

4

+

1

1

–

2

6-9

8.2. Σηµείο

8.3. V. q. p. r. d.
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

11

2

10-11

Σηµείο

1

12

Αλλαγή (1 δεκαδικό, 1 ουσιαστικό κόµµα)

3

13-15

2

16-17

Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

12

Σηµείο

1

18

Αλλαγή

3

19-21

Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

2

22-23

Σηµείο

13

1

24

Αλλαγή

3

25-27

2

28-29

Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

14

Σηµείο

1

30

Αλλαγή

3

31-33

2

34-35

8.4. Άλλοι οίνοι
Κατηγορία αποδόσεως I
Κατάταξη

21

Σηµείο

1

36

Αλλαγή

3

37-39

2

40-41

Κατηγορία αποδόσεως II
Κατάταξη

22

Σηµείο

1

42

Αλλαγή

3

43-45

Κατηγορία αποδόσεως III
Κατάταξη

2

46-47

Σηµείο

23

1

48

Αλλαγή

3

49-51

2

52-53

Κατηγορία αποδόσεως IV
Κατάταξη

24

Σηµείο

1

54

Αλλαγή

3

55-57

2

58-59

Κατηγορία αποδόσεως V
Κατάταξη

25

Σηµείο

1

60

Αλλαγή

3

61-63
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ)
αριθ. 357/79 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κωδικός

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(αµπελουργικές περιοχές)

100

Ahr

Κωδικός

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida)

712

Illes Balears

713

101

Castilla y León A (provincia de Burgos)

714

Mittelrhein

102

Castilla y León B (provincia de León)

715

Mosel-Saar-Ruwer

103

Castilla y León C (provincia de Valladolid)

716

Nahe

104

Castilla y León D (provincia de Zamora)

717

Rheinhessen

105

718

Pfalz

106

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia,
Salamanca, Segovia y Soria)

Hessische Bergstraße

107

Madrid

719

Rheingau

108

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

720
721

Württemberg

109

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

Baden

110

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

722

Franken

111

723

Saale-Unstrut

112

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

Sachsen

113

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

724

600

Comunidad Valenciana A (provincia de Alicante)

725

ΕΛΛΑ∆Α
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

601

726

Κεντρική Μακεδονία

602

Comunidad Valenciana B (provincia de Castellón)

∆υτική Μακεδονία

603

Comunidad Valenciana C (provincia de Valencia)

727

Ήπειρος

604

Región de Murcia

728

Θεσσαλία

605

Extremadura A (provincia de Badajoz)

729

Ιόνια Νησιά

606

Extremadura B (provincia de Cáceres)

730

∆υτική Ελλάδα

607

Andalucía A (provincia de Cádiz)

731

Στερεά Ελλάδα

608

Αττική

Andalucía B (provincia de Córdoba)

732

609

Πελοπόννησος

Andalucía C (provincia de Huelva)

733

610

Βόρειο Αιγαίο

Andalucía D (provincia de Málaga)

734

611

Νότιο Αιγαίο

612

Andalucía E (provincias de Almería, Granada,
Jaén y Sevilla)

735

Κρήτη

613

Canarias

736

ΙΣΠΑΝΙΑ
(νοµοί ή αυτόνοµες περιοχές)

700

ΓΑΛΛΙΑ
(départements ή οµάδες départements)

200

Galicia

701

Aude

201

Principado de Asturias

702

Gard

202

Cantabria

703

Hérault

203

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava)

704

Lozère

204

País Vasco B (Territorios Históricos de Guipúzcoa y Vizcaya)

705

Pyrénées-Orientales

205

Navarra

706

Var

206

La Rioja

707

Vaucluse

207

Aragón A (provincia de Zaragoza)

708

Bouches-du-Rhône

208

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

709

Gironde

209

Catalunya A (provincia de Barcelona)

710

Gers

210

Catalunya B (provincia de Tarragona)

711

Charente

211

16.9.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κωδικός

L 230/51
Κωδικός

Charente-Maritime

212

Lodi

324

Ardèche

213

Bolzano-Bozen

325

Aisne

214

Trento

326

Seine-et-Marne

215

Verona

327

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne

250

Vicenza

328

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

251

Belluno

329

Treviso

330

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

252

Venezia

331

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

253

Padova

332

Bas-Rhin, Haut-Rhin

254

Rovigo

333

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort

255

Pordenone

334

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée

256

Udine

335

Deux-Sèvres, Vienne

220

Gorizia

336

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

221

Trieste

337

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

222

Piacenza

338

Parma

339

Corrèze, Haute-Vienne

223

Reggio nell'Emilia

340

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie

224

Modena

341

Bologna

342

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

257

Ferrara

343

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes

225

Ravenna

344

Corse-du-Sud, Haute-Corse

258

Forlì

345

Rimini

346

ΙΤΑΛΙΑ
(provincie)

300

Torino

301

Vercelli

302

Novara

303

Cuneo

304

Asti

305

Alessandria

306

Biella

307

Verbano — Cusio — Ossola

Massa Carrara

347

Lucca

348

Pistoia

349

Firenze

350

Livorno

351

Pisa

352

Arezzo

353

Siena

354

Grosseto

355

308

Prato

356

Aosta

309

Perugia

357

Imperia

310

Terni

358

Savona

311

Pesaro e Urbino

359

Genova

312

Ancona

360

La Spezia

313

Macerata

361

Varese

314

Ascoli Piceno

362

Como

315

Viterbo

363

Sondrio

316

Rieti

364

Milano

317

Roma

365

Bergamo

318

Latina

366

Brescia

319

Frosinone

367

Pavia

320

Caserta

368

Cremona

321

Benevento

369

Mantova

322

Napoli

370

Lecco

323

Avellino

371
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Salerno

372

Ragusa

398

L'Aquila

373

Siracusa

399

Teramo

374

Sassari

400

Pescara

375

Nuoro

401

Chieti

376

Cagliari

402

Campobasso

377

Oristano

403

Isernia

378

Foggia

379

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
(αποτελεί µία γεωγραφική ενότητα)

500

Bari

380

Taranto

381

ΑΥΣΤΡΙΑ

900

Brindisi

382

Burgenland

901

Lecce

383

Potenza

384

Matera

385

Cosenza

Niederösterreich

902

Steiermark

903

Wien und die anderen Bundesländer

904

386

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

800

Catanzaro

387

Entre Douro e Minho

801

Reggio di Calabria

388

Trás-os-Montes

802

Crotone

389

Beira Litoral

803

Vibo Valentia

390

Beira Interior

804

Trapani

391

Ribatejo e Oeste

805

Palermo

392

Alentejo

806

Messina

393

Algarve

807

Agrigento

394

Região Autónoma dos Açores

808

Caltanissetta

395

Região Autónoma da Madeira

809

Enna

396
397

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(αποτελεί µία γεωγραφική ενότητα)

550

Catania
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Καταργούµενη απόφαση µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
Απόφαση 80/765/ΕOΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 213 της 16.8.1980, σ. 34)

Απόφαση 85/621/ΕOΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 379 της 31.12.1985, σ. 12)

Απόφαση 96/20/ΕΚ της Επιτροπής, µόνον ως προς την περιλαµβανόµενη στο άρθρο 1 αναφορά στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 80/765/
ΕΟΚ

(ΕΕ L 7 της 10.1.1996, σ. 6)

Απόφαση 1999/661/ΕΚ της Επιτροπής, µόνον όσον αφορά την περιλαµβανόµενη στο άρθρο 1 αναφορά στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης
80/765/ΕΟΚ

(ΕΕ L 261 της 7.10.1999, σ. 42)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Απόφαση 80/765/ΕOΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρα 1 — 2

Άρθρα 1 — 2

—

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

—

Παράρτηµα III

—

Παράρτηµα IV
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