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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1741/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 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 2 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 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 1ης Οκτωβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

052
060
096
999

99,2
90,4
68,9
86,2

0707 00 05

052
999

106,4
106,4

0709 90 70

052
999

107,4
107,4

0805 50 10

052
388
524
528
999

81,8
85,2
61,0
50,9
69,7

0806 10 10

052
064
999

102,8
97,9
100,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

86,0
65,7
35,3
106,8
72,4
172,7
103,8
91,8

0808 20 50

052
064
388
720
999

110,2
67,0
72,7
65,2
78,8

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1742/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 2003
σχετικά µε την 46η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Κατά τους όρους του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2799/1999 λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
έχουν γίνει δεκτές για κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται
µία ελάχιστη τιµή πώλησης ή αποφασίζεται να µη δοθεί
συνέχεια στη δηµοπρασία.

(3)

Η εξέταση των ληφθεισών προσφορών οδηγεί στο να µη
δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
1999 της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον
αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωµένο γάλα και στο αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων
και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2238/2002 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης έχουν
θέσει σε διαρκή δηµοπρασία ορισµένες ποσότητες αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη τις οποίες κατέχουν.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 46η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 και της οποίας η προθεσµία για
την υποβολή των προσφορών έληξε στις 23 Σεπτεµβρίου 2003,
δεν δίδεται συνέχεια στη δηµοπρασία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
122 της
340 της
341 της

26.6.1999, σ. 48.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.1999, σ. 3.
17.12.2002, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1743/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

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

(5)

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

(6)

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

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

(1)

(2)

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

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

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

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

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

Αίγυπτος (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

86,06

127,66

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 10.12.2002, σ. 5) και (ΕΚ) αριθ. 638/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 93 της 9.4.2003, σ. 3).
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος
που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991,
σ. 7), όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

272,79

200,60

271,71

285,90

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

245,96

260,15

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

25,75

25,75

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1744/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 2003
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί 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:
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών έχουν
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1736/2003 της
Επιτροπής (5).

(1)

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή.
Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1736/2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1736/2003 αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
158 της
161 της
158 της
249 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
27.6.2003, σ. 12.
1.10.2003, σ. 32.
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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

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

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

21,86

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

50,46

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

50,46

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

21,86

( ) 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
(30 Σεπτεµβρίου 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)

129,05 (****)

77,89

165,49 (***)

155,49 (***)

135,49 (***)

108,78 (***)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/τόνο)

—

11,07

—

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες
(EUR/τόνο)

12,85

—

—

—

—

—

(*)
(**)
(***)
(****)

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. 1249/96].
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: 17,62 ευρώ/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 26,39 ευρώ/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 ευρώ/t (HRW2)
0,00 ευρώ/t (SRW2).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 12ης Σεπτεµβρίου 2003
σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών
(ΕΚΤ/2003/9)
TΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(2)

Το άρθρο 19.1 του καταστατικού ορίζει ότι, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί από τα πιστωτικά
ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στα συµµετέχοντα κράτη
µέλη την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, τα αποθεµατικά
αυτά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασµούς στην ΕΚΤ και
στις συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (συµµετέχουσες ΕθνΚΤ). Θεωρείται σκόπιµο τα εν λόγω αποθεµατικά να
τηρούνται αποκλειστικά σε λογαριασµούς στις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ.

(3)

Για να είναι αποτελεσµατικό το µέσο των υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν
επίσης µε σαφήνεια ο υπολογισµός και η τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών και να διατυπωθούν
κανόνες όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και την επαλήθευση.

(4)

Για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη
βάση των αποθεµατικών, οποιαδήποτε πάγια έκπτωση, η
οποία θα εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις που εντάσσονται στην
κατηγορία «χρεόγραφα» µε διάρκεια έως δύο έτη, θα πρέπει
να βασίζεται στην αναλογία, υπολογιζόµενη σε µακροοικονοµική βάση και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, µεταξύ i)
του αποθέµατος των σχετικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από
πιστωτικά ιδρύµατα και διακρατούνται τόσο από άλλα
πιστωτικά ιδρύµατα όσο και από την ΕΚΤ και τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ και ii) του συνολικού ύψους των κυκλοφορούντων τίτλων αυτής της κατηγορίας που έχουν εκδοθεί
από πιστωτικά ιδρύµατα.

(5)

Κατά κανόνα, το ηµερολογιακό πρόγραµµα των περιόδων
τήρησης θα ευθυγραµµίζεται µε το ηµερολογιακό πρόγραµµα των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου της
ΕΚΤ κατά τις οποίες έχει προγραµµατισθεί να διεξαχθεί η
µηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νοµισµατικής
πολιτικής.

(6)

Είναι αναγκαία η θέσπιση συγκεκριµένων διαδικασιών κοινοποίησης και αναγνώρισης του ύψους των υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών, ώστε τα ιδρύµατα να γνωρίζουν
εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ελάχιστα
αποθεµατικά,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή ελάχιστων αποθεµατικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 134/2002 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συµβουλίου, της 23ης
Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης ∆εκεµβρίου
1998, σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών (4) τροποποιήθηκε σε σηµαντική έκταση δύο
φορές. Κατά πρώτον, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000
(ΕΚΤ/2000/8) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (5)
θέσπισε συγκεκριµένες διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις και
διασπάσεις στις οποίες συµµετέχουν πιστωτικά ιδρύµατα,
προκειµένου να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των εν
λόγω ιδρυµάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεµατικά. ∆εύτερον, για λόγους αποτελεσµατικότητας, ορισµένες άλλες
διατάξεις τροποποιήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/
2002 (ΕΚΤ/2002/3) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (6)
προκειµένου να καταστεί σαφές ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών, να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας
περί αυτοδίκαιης απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυµάτων από
την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών για όλη
την περίοδο τήρησης εντός της οποίας τα εν λόγω ιδρύµατα
παύουν να υφίστανται, καθώς και να διευκρινιστεί η υποχρέωση να περιλαµβάνονται στη βάση των αποθεµατικών
ενός ιδρύµατος οι υποχρεώσεις του έναντι υποκαταστήµατος
του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήµατος ή
της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της
επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών. Με την
ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15), ενδείκνυται για λόγους
σαφήνειας και εκλογίκευσης η αναδιατύπωση των εν λόγω
διατάξεων τοποθετώντας τις στο ίδιο κείµενο.

ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.
ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 1.
ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1.
Κανονισµός ΕΚΤ/2000/8, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε
την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 (ΕΚΤ/1998/16) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας σχετικά µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 34.
(6) Κανονισµός ΕΚΤ/2002/3 της 18ης Απριλίου 2002 που τροποποιεί τον
κανονισµό ΕΚΤ/1998/15 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών (ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 9).
1

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
— µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος
µέλος της ΕΕ το οποίο έχει υιοθετήσει το ευρώ σύµφωνα µε τη
συνθήκη,
— µε τον όρο «συµµετέχουσα εθνική κεντρική τράπεζα» (συµµετέχουσα ΕθνΚΤ) νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα του συµµετέχοντος κράτους µέλους,
— µε τον όρο «ευρωσύστηµα» νοούνται η ΕΚΤ και οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ,
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— µε τον όρο «ίδρυµα» νοείται οποιοσδήποτε φορέας συµµετέχοντος κράτους µέλους από τον οποίο η ΕΚΤ µπορεί να απαιτεί
την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών, σύµφωνα µε το άρθρο
19.1 του καταστατικού,
— µε τον όρο «λογαριασµός αποθεµατικών» νοείται ο λογαριασµός
ενός ιδρύµατος σε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, του οποίου το υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας λαµβάνεται υπόψη προκειµένου
να διαπιστωθεί η συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών,
— µε τον όρο «υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών» νοείται η υποχρέωση των ιδρυµάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεµατικά σε λογαριασµούς αποθεµατικών στις συµµετέχουσες
ΕθνΚΤ,
— µε τον όρο «συντελεστής υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών» νοείται το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 4
για κάθε συγκεκριµένο στοιχείο που περιλαµβάνεται στη βάση
των αποθεµατικών,
— µε τον όρο «περίοδος τήρησης» νοείται το χρονικό διάστηµα
για το οποίο υπολογίζεται η συµµόρφωση προς την υποχρέωση
τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών και κατά τη διάρκεια του
οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεµατικά πρέπει να τηρούνται
σε λογαριασµούς αποθεµατικών,
— µε τον όρο «υπόλοιπο του τέλους της ηµέρας» νοείται το υπόλοιπο ως έχει τη στιγµή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι
πράξεις πληρωµής και οι λογιστικές εγγραφές που συνδέονται
µε την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήµατος,
— µε τον όρο «εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ» νοείται κάθε ηµέρα
κατά την οποία µια συγκεκριµένη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ είναι
ανοικτή για την εκτέλεση πράξεων νοµισµατικής πολιτικής στο
πλαίσιο του ευρωσυστήµατος,
— µε τον όρο «κάτοικος» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
το οποίο έχει κατοικία σε οποιοδήποτε συµµετέχον κράτος
µέλος, υπό την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),
— µε τον όρο «µέτρα αναδιοργάνωσης» νοούνται µέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονοµικής
κατάστασης ενός ιδρύµατος και τα οποία θα µπορούσαν να
επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα τρίτων· στα µέτρα αυτά
περιλαµβάνονται και εκείνα που εµπεριέχουν την πιθανότητα
αναστολής των πληρωµών, αναστολής της εφαρµογής µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης ή περικοπής απαιτήσεων,
— µε τον όρο «διαδικασία εκκαθάρισης» νοείται κάθε συλλογική
διαδικασία η οποία αφορά ένα ίδρυµα και η οποία αναγκαίως
συνεπάγεται παρέµβαση των δικαστικών αρχών ή άλλων αρµόδιων αρχών συµµετέχοντος κράτους µέλους µε σκοπό την
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό την εποπτεία
των εν λόγω αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
όπου η διαδικασία περατώνεται µε συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο
µέτρο,
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
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— µε τον όρο «συγχώνευση» νοείται η πράξη µε την οποία ένα ή
περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα (τα «συγχωνευόµενα ιδρύµατα») διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και µεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους
σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα (το «απορροφών ίδρυµα»), το οποίο
δύναται να είναι νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυµα,
— µε τον όρο «διάσπαση» νοείται η πράξη µε την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα (το «διασπώµενο ίδρυµα») διαλύεται χωρίς να τεθεί
υπό εκκαθάριση και µεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και
του παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύµατα (τα «επωφελούµενα ιδρύµατα»), τα οποία δύνανται να είναι
νεοσυσταθέντα πιστωτικά ιδρύµατα.

Άρθρο 2
Iδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών
1. Στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών υπόκεινται
οι ακόλουθες κατηγορίες ιδρυµάτων:
α) πιστωτικά ιδρύµατα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 1
πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά
µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων (2) εκτός των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ·
β) υποκαταστήµατα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 3
της οδηγίας 2000/12/EΚ, πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο της ίδιας οδηγίας, εκτός των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ· σε αυτά περιλαµβάνονται υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν έχουν ούτε
την έδρα ούτε το κεντρικό κατάστηµά τους στην επικράτεια
συµµετέχοντος κράτους µέλους.
∆εν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών
υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των
συµµετεχόντων κρατών µελών.
2. Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτηµα, ένα
ίδρυµα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας
λαµβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση
από αυτή ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρµόδια αρχή συµµετέχοντος κράτους µέλους αποφασίζει να κινήσει διαδικασία
εκκαθάρισης του ιδρύµατος.
Η ΕΚΤ δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών τα ακόλουθα ιδρύµατα, µε βάση αντικειµενικά
κριτήρια:
α) ιδρύµατα τα οποία υπόκεινται σε µέτρα αναδιοργάνωσης·
β) ιδρύµατα όσον αφορά τα οποία ο σκοπός του συστήµατος
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ δεν θα επιτυγχανόταν µε την επιβολή σε αυτά της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Η ΕΚΤ, προκειµένου να λάβει απόφαση σχετικά µε µια τέτοια απαλλαγή, λαµβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
i) το ίδρυµα επιδιώκει ειδικούς σκοπούς·
(2) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).
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ii) το ίδρυµα δεν ασκεί ενεργό τραπεζική δράση ανταγωνιζόµενο άλλα πιστωτικά ιδρύµατα·
iii) το ίδρυµα προορίζει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς
που συνδέονται µε την ενίσχυση της περιφερειακής ή/και
διεθνούς ανάπτυξης.
3.
Η ΕΚΤ δηµοσιεύει κατάλογο των ιδρυµάτων που υπόκεινται
στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. ∆ηµοσιεύει
επίσης κατάλογο των ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από την προαναφερθείσα υποχρέωση για άλλους λόγους και όχι επειδή υπόκεινται σε µέτρα αναδιοργάνωσης. Τα ιδρύµατα µπορούν να βασίζονται στις καταστάσεις αυτές προκειµένου να αποφαίνονται αν έχουν
υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύµατος που υπόκειται και αυτό στην
υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Οι κατάλογοι αυτοί
δεν είναι καθοριστικοί ως προς το αν τα ιδρύµατα υπόκεινται στην
υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο 2.
Άρθρο 3
Βάση υπολογισµού των αποθεµατικών
1.
Η βάση των αποθεµατικών ενός ιδρύµατος περιλαµβάνει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις [όπως ορίζονται στο πλαίσιο υποβολής
στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ,
το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/
2001/13), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεµβρίου 2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του
τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (1)] που
απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων:
α) καταθέσεις·
β) εκδοθέντα χρεόγραφα.
Εάν κάποιο ίδρυµα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήµατος του
ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήµατος ή της έδρας του
ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών, το εν λόγω ίδρυµα περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση των αποθεµατικών.
2.
Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των
αποθεµατικών:
α) υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύµατος το οποίο
δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ιδρυµάτων που
απαλλάσσονται από το σύστηµα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 και
β) υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συµµετέχουσας ΕθνΚΤ.
Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης, το ίδρυµα παρέχει στην
οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το
πραγµατικό ύψος των υποχρεώσεών του, τόσο έναντι οποιουδήποτε
άλλου ιδρύµατος το οποίο δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των
ιδρυµάτων που απαλλάσσονται από το σύστηµα υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ, όσο και έναντι της ΕΚΤ ή συµµετέχουσας ΕθνΚΤ, προκειµένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση των αποθεµατικών. Εάν δεν είναι δυνατό να
προσκοµιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία για τα
εκδοθέντα χρεόγραφα µε συµφωνηµένη διάρκεια έως δύο έτη, το
ίδρυµα δύναται να εφαρµόσει µια πάγια έκπτωση από τη βάση των
αποθεµατικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων
χρεογράφων µε συµφωνηµένη διάρκεια έως δύο έτη. Το ύψος της
(1) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1.
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πάγιας αυτής έκπτωσης δηµοσιεύεται από την ΕΚΤ κατά τον ίδιο
τρόπο όπως και ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.
3. Το ίδρυµα υπολογίζει τη βάση των αποθεµατικών όσον
αφορά µια συγκεκριµένη περίοδο τήρησης µε βάση στοιχεία για το
µήνα που προηγείται κατά δύο µήνες του µήνα εντός του οποίου
αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα ανακοινώνει τη βάση των
αποθεµατικών στην οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, όπως απαιτείται
σύµφωνα µε το πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές
και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13).
4. Για τα ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση του
άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13), η βάση των αποθεµατικών υπολογίζεται, για τρεις
διαδοχικές περιόδους τήρησης, αρχής γενοµένης από την περίοδο
τήρησης που αρχίζει τον τρίτο µήνα µετά το τέλος ενός τριµήνου,
µε βάση τα στοιχεία του τέλους τριµήνου που υποβάλλονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω κανονισµού. Τα εν λόγω
ιδρύµατα κοινοποιούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά τους
σύµφωνα µε το άρθρο 5.

Άρθρο 4
Συντελεστές υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών
1. Συντελεστής αποθεµατικών 0 % εφαρµόζεται όσον αφορά τις
ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων [όπως καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/
2001 (ΕΚΤ/2001/13)]:
α) καταθέσεις προθεσµίας µε συµφωνηµένη διάρκεια άνω των δύο
ετών·
β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών·
γ) συµφωνίες επαναγοράς·
δ) εκδοθέντα χρεόγραφα µε συµφωνηµένη διάρκεια άνω των δύο
ετών.
2. Σε κάθε άλλη υποχρέωση που περιλαµβάνεται στη βάση των
αποθεµατικών εφαρµόζεται συντελεστής 2,0 %.

Άρθρο 5
Υπολογισµός και κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων
αποθεµατικών
1. Το ύψος των ελάχιστων αποθεµατικών που πρέπει να τηρεί
κάθε ίδρυµα στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου τήρησης
υπολογίζεται µε εφαρµογή του συντελεστή αποθεµατικών σε κάθε
σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεµατικών για την περίοδο
αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών που προσδιορίζονται από την οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ και από το ίδρυµα σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του παρόντος άρθρου αποτελεί τη βάση i) για τον υπολογισµό των
τόκων επί των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών και ii) για
την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ενός ιδρύµατος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούµενο ποσό ελάχιστων αποθεµατικών.
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2.
Σε κάθε ίδρυµα παρέχεται απαλλαγή ύψους 100 000 ευρώ,
η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 13.
3.
Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των επιµέρους υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών των ιδρυµάτων καθορίζονται από
την κάθε συµµετέχουσα ΕθνΚΤ, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές.
Η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ή το ίδρυµα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του εν
λόγω ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύµφωνα µε τις
στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεµατικών που
υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). Το µέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισµό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά
ελάχιστα αποθεµατικά στο άλλο µέρος το αργότερο τρεις εργάσιµες
ηµέρες της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Η
οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει ενωρίτερη ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. ∆ύναται επίσης να τάσσει στο
ίδρυµα επιπλέον προθεσµία για την κοινοποίηση τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεµατικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων
των κοινοποιηθέντων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών. Σε
περίπτωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυµα της δυνατότητας που του παρέχει η αντίστοιχη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ για αναθεώρηση της βάσης των αποθεµατικών και των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, η ΕθνΚΤ δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα
υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριµένο ίδρυµα. Το µέρος
προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά
ελάχιστα αποθεµατικά προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της
περιόδου τήρησης. Εάν το µέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης,
λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης.
Μετά την αναγνώρισή τους, τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά
του ιδρύµατος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να
αναθεωρηθούν.
4.
Για την εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι
συµµετέχουσες ΕθνΚΤ δηµοσιεύουν ηµερολογιακά προγράµµατα µε
τις επικείµενες προθεσµίες κοινοποίησης και αναγνώρισης στοιχείων
που αφορούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά.
5.
Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύµατος να υποβάλει
τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η
οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ ανακοινώνει στο συγκεκριµένο ίδρυµα
το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του για κοινοποίηση ή αναγνώριση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος
άρθρου, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης,
υπολογιζόµενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυµα στο
παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. ∆εν
θίγονται το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, καθώς
και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην
ΕΚΤ.
Άρθρο 6
Τηρούµενα αποθεµατικά
1.
Κάθε ίδρυµα τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του
σε έναν ή περισσότερους λογαριασµούς αποθεµατικών στην εθνική
κεντρική τράπεζα κάθε συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο
έχει κατάστηµα, σε συνάρτηση µε τη βάση των αποθεµατικών του
στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι λογαριασµοί αποθεµατικών εκφράζονται σε ευρώ. Ως λογαριασµοί αποθεµατικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι λογαριασµοί διακανονισµού των ιδρυµάτων στις
συµµετέχουσες ΕθνΚΤ.
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2. Ένα ίδρυµα θεωρείται ότι έχει συµµορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, εάν το µέσο υπόλοιπο
του τέλους της ηµέρας στους λογαριασµούς αποθεµατικών κατά τη
διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαµηλότερο του ποσού
που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 5.
3. Εάν ένα ίδρυµα έχει περισσότερα του ενός καταστήµατα σε
συµµετέχον κράτος µέλος, την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών φέρει η έδρα ή το κεντρικό του κατάστηµα, εφόσον
βρίσκεται σε αυτό το κράτος µέλος. Εάν το ίδρυµα δεν έχει ούτε
έδρα, ούτε κεντρικό κατάστηµα στο συγκεκριµένο κράτος µέλος,
καθορίζει ποιο υποκατάστηµά του στο εν λόγω κράτος µέλος είναι
υπεύθυνο να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του ιδρύµατος προς την
υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών. Για τη συµµόρφωση
του ιδρύµατος προς τη συνολική υποχρέωσή του να τηρεί ελάχιστα
αποθεµατικά στο συγκεκριµένο κράτος µέλος συνυπολογίζονται
όλα τα τηρούµενα αποθεµατικά των εν λόγω καταστηµάτων.
Άρθρο 7
Περίοδος τήρησης
1. Εκτός εάν το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει την
τροποποίηση του ηµερολογιακού προγράµµατος σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, η περίοδος τήρησης αρχίζει την ηµέρα διακανονισµού της πράξης κύριας αναχρηµατοδότησης που έπεται της συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου κατά την οποία έχει προγραµµατισθεί να διεξαχθεί η µηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της
νοµισµατικής πολιτικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ δηµοσιεύει ηµερολογιακό πρόγραµµα των περιόδων τήρησης τρεις
τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους.
Το εν λόγω ηµερολογιακό πρόγραµµα δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ
και των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ.
2. Τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω ηµερολογιακού προγράµµατος που καθίστανται απαραίτητες λόγω εξαιρετικών περιστάσεων
αποφασίζονται από το διοικητικό συµβούλιο και δηµοσιεύονται
από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο, αρκετά πριν
από την έναρξη της περιόδου τήρησης την οποία αφορά η τροποποίηση.
Άρθρο 8
Τόκοι
1. Επί των τηρουµένων υποχρεωτικών αποθεµατικών καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόµενοι µε βάση το µέσο όρο, κατά την
περίοδο τήρησης του επιτοκίου της ΕΚΤ (σταθµισµένου µε βάση
τον αριθµό των ηµερολογιακών ηµερών) για τις πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης του ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσµα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο
πλησιέστερο λεπτό του ευρώ):
Ht · nt · rt
Rt ¼
100 · 360
nt
X
MRi
rt ¼
nt
i¼1
Όπου:
Rt

= οι καταβλητέοι τόκοι επί των τηρούµενων υποχρεωτικών
αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t·

Ht

= το µέσο ηµερήσιο ύψος των τηρούµενων υποχρεωτικών
αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t·
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nt

= ο αριθµός ηµερολογιακών ηµερών της περιόδου τήρησης t·

rt

= το επιτόκιο επί των τηρούµενων υποχρεωτικών αποθεµατικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο
δεκαδικά ψηφία·

i

= η ηµερολογιακή ηµέρα i της περιόδου τήρησης t·

MRi = το οριακό επιτόκιο της τελευταίας πράξης κύριας αναχρηµατοδότησης που διακανονίζεται κατά ή πριν από την ηµερολογιακή ηµέρα i.
2.
Οι τόκοι καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα της
ΕθνΚΤ µετά το τέλος της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίζεται.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητα επαλήθευσης των πληροφοριών
Το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και της ποιότητας των
πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύµατα προκειµένου να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων
αποθεµατικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2531/98, ασκείται από τις συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, µε την
επιφύλαξη του δικαιώµατος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω
δικαίωµα.

Άρθρο 10
Έµµεση τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών µέσω
ενδιάµεσου φορέα
1.
Ένα ίδρυµα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα
τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά του µε έµµεσο τρόπο, µέσω
ενδιάµεσου φορέα, κατοίκου στο ίδιο κράτος µέλος. Ως ενδιάµεσος
φορέας νοείται ίδρυµα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης
ελάχιστων αποθεµατικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, εκτελεί συνήθως µέρος των
εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίµων) του ιδρύµατος
για το οποίο διαµεσολαβεί.
2.
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας τήρησης υποχρεωτικών
ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενδιάµεσου φορέα, κατά την
ανωτέρω παράγραφο 1, απευθύνεται στην εθνική κεντρική τράπεζα
του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο
το αιτούν ίδρυµα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συµφωνίας
µεταξύ του ενδιάµεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύµατος, διά
της οποίας και οι δύο συµβαλλόµενοι συναινούν στη σχετική
διευθέτηση. Η συµφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυµα επιθυµεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήµατος και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συµφωνία καθορίζεται προθεσµία προειδοποίησης για καταγγελία αυτής τουλάχιστον
δώδεκα µηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυµα άδεια
τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών µέσω ενδιάµεσου φορέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της
πρώτης περιόδου τήρησης µετά την ηµεροµηνία χορήγησής της και
καθόλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συµφωνίας µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
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3. Ο ενδιάµεσος φορέας τηρεί αυτά τα υποχρεωτικά ελάχιστα
αποθεµατικά σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του συστήµατος
υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ. Εκτός από τα
ιδρύµατα για τα οποία διαµεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών είναι
και ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης,
η ΕΚΤ µπορεί να επιβάλλει τις τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις είτε
στον ενδιάµεσο φορέα, είτε στο ίδρυµα για το οποίο αυτός διαµεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύµφωνα µε την ευθύνη για τη µη
συµµόρφωση.
4. Η ΕΚΤ ή η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έµµεσης τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών:
i) εάν το ίδρυµα το οποίο τηρεί τα αποθεµατικά του µε έµµεσο
τρόπο, µέσω ενδιάµεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας
δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του
συστήµατος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών της ΕΚΤ·
ii) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έµµεσης τήρησης αποθεµατικών, όπως αυτοί καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου, ή
iii) για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάµεσο
φορέα.
Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάµεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε
ισχύ ευθύς αµέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ µόλις λήξει
η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυµα που τηρεί τα αποθεµατικά του µέσω ενδιάµεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάµεσος φορέας,
δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειµένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούµενη
κοινοποίηση από την οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ.
5. Το ίδρυµα που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά
του µέσω ενδιάµεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάµεσος
φορέας ενηµερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας µη οφειλόµενη σε λόγους προληπτικής εποπτείας, τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την
οποία ανακαλείται η άδεια.
6. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών
στοιχείων του ίδιου του ιδρύµατος που τηρεί τα υποχρεωτικά
ελάχιστα αποθεµατικά του µέσω ενδιάµεσου φορέα, ο εν λόγω
ενδιάµεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει επαρκώς λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε τη βάση των αποθεµατικών κατά τρόπο ώστε η
ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει την ακρίβεια και την
ποιότητά τους, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 9,
και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα υποχρεωτικά ελάχιστα
αποθεµατικά και τα στοιχεία σχετικά µε την τήρηση αυτών τόσο για
λογαριασµό του, όσο και για κάθε ίδρυµα για το οποίο διαµεσολαβεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στη συµµετέχουσα ΕθνΚΤ
στην οποία τηρούνται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά. Ο
ενδιάµεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά
µε τη βάση των αποθεµατικών µε τη συχνότητα και σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα που καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων
για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ το οποίο
προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13).
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Άρθρο 11
Τήρηση αποθεµατικών σε ενοποιηµένη βάση
Τα ιδρύµατα τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία ως όµιλος σε ενοποιηµένη βάση [όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νοµισµατικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/
2001 (ΕΚΤ/2001/13)] πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεµατικά
µέσω ενός από τα ιδρύµατα του οµίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιάµεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύµατα, και σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10. Το ίδρυµα που ενεργεί ως ενδιάµεσος
φορέας για τον όµιλο µπορεί να υποβάλλει στην ΕΚΤ αίτηση για
εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6. Εάν η
ΕΚΤ κάνει δεκτή την αίτηση, µόνον ο όµιλος ως σύνολο δικαιούται
να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.
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Ειδικές διατάξεις, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων
που συµµετέχουν στη συγχώνευση, περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13).
3. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η
διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών του
διασπώµενου ιδρύµατος αναλαµβάνουν τα επωφελούµενα ιδρύµατα
που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα. Καθένα από τα επωφελούµενα
πιστωτικά ιδρύµατα ευθύνεται κατ' αναλογία προς το κατανεµόµενο
σε αυτό µερίδιο της βάσης των αποθεµατικών του διασπώµενου
ιδρύµατος. Τα αποθεµατικά που τηρεί το διασπώµενο ίδρυµα κατά
την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση
κατανέµονται µεταξύ των επωφελούµενων ιδρυµάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει των ίδιων αναλογιών. Για την
περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η
απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα.

Εάν ένα ή περισσότερα υποκαταστήµατα συµµετέχουσας ΕθνΚΤ
είναι κλειστά µια ηµέρα εργάσιµη για την ΕθνΚΤ λόγω τοπικής ή
περιφερειακής επίσηµης αργίας, η οικεία συµµετέχουσα ΕθνΚΤ
ενηµερώνει τα ιδρύµατα εκ των προτέρων για τις ρυθµίσεις που θα
γίνουν όσον αφορά τις συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται τα εν
λόγω υποκαταστήµατα.

4. Από την περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός
της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούµενα ιδρύµατα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλουν
τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεµατικών τους σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13),
κάθε επωφελούµενο ίδρυµα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει, ενδεχοµένως επιπλέον των δικών του υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, και τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά που
υπολογίζονται µε βάση το κατανεµόµενο σε αυτό µερίδιο της
βάσης των αποθεµατικών του διασπώµενου ιδρύµατος. Από την
περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και µετά, σε κάθε επωφελούµενο ίδρυµα
που αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται µια απαλλαγή του
άρθρου 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 12
Εργάσιµες ηµέρες της ΕθνΚΤ

Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
1.
Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η
συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών των
συγχωνευόµενων ιδρυµάτων αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα,
επωφελείται δε της τυχόν απαλλαγής του άρθρου 5 παράγραφος 2,
η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόµενα ιδρύµατα. Για τη συµµόρφωση του απορροφώντος ιδρύµατος προς την υποχρέωση
τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρούµενα αποθεµατικά των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων κατά την
περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση.
2.
Από την περίοδο τήρησης που αµέσως έπεται εκείνης εντός
της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και µετά, στο απορροφών ίδρυµα παρέχεται µία µόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την αµέσως επόµενη της συγχώνευσης περίοδο
τήρησης, ως βάση για τον υπολογισµό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών του απορροφώντος ιδρύµατος χρησιµοποιείται
µια βάση αποθεµατικών, η οποία αποτελεί άθροισµα των βάσεων
των αποθεµατικών των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων και, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ιδρύµατος. Οι αθροιζόµενες βάσεις αποθεµατικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριµένη περίοδο
τήρησης, εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθµό
που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων
στατιστικών πληροφοριών για καθένα από τα ιδρύµατα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των
συγχωνευόµενων ιδρυµάτων αναλαµβάνει το απορροφών ίδρυµα.

Μεταβατικές διατάξεις
1. Η περίοδος τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004
λήγει στις 9 Μαρτίου 2004.
2. Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεµατικά για την εν λόγω µεταβατική περίοδο τήρησης υπολογίζονται επί της βάσης των αποθεµατικών της 31ης ∆εκεµβρίου 2003. Για τα ιδρύµατα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριµηνιαία βάση χρησιµοποιείται η βάση των αποθεµατικών της 30ής Σεπτεµβρίου 2003.
3. Κατά την εν λόγω µεταβατική περίοδο τήρησης, εφαρµόζονται οι διαδικασίες υπολογισµού, κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης και αναγνώρισης που προβλέπονται στις παραγράφους 3,
4 και 6 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/
1998/15).

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιανουαρίου
2004, εξαιρουµένων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5, οι
οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 10 Μαρτίου 2004.
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2.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών καταργείται στις 23 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουµένων των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5, οι
οποίες καταργούνται στις 9 Μαρτίου 2004.
3.

Κάθε αναφορά στον καταργούµενο κανονισµό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισµό.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 12 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1746/2003 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 18ης Σεπτεµβρίου 2003
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
(ΕΚΤ/2003/10)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

(3)

Κατόπιν της κωδικοποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών, απαιτείται να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεµβρίου
2001, σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του
τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (2)
απαιτεί από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
(ΝΧΙ) την παροχή τριµηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναλυόµενων κατά χώρα και κατά νόµισµα. Ωστόσο, ο ανωτέρω
κανονισµός, όπως ισχύει, απαιτεί την παροχή των εν λόγω
στοιχείων µόνον όσον αφορά τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) κατά το χρόνο έκδοσης αυτού. Συνεπώς, πρέπει
να τροποποιηθεί ώστε οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων να
επεκταθούν και στις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ
την 1η Μαΐου 2004.

Σήµερα, τα περισσότερα από τα στοιχεία που αφορούν τις
εν λόγω χώρες µάλλον δεν είναι σηµαντικά. Τα πλεονεκτήµατα της χωριστής καταγραφής των µη σηµαντικών στοιχείων είναι µάλλον λιγότερα από τη δαπάνη που συνεπάγεται
η συλλογή τους. Συµφώνως προς την επιτρεπόµενη από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), ήδη
υπάρχουσα, ευελιξία στον υπολογισµό των τριµηνιαίων
αριθµητικών δεδοµένων, όταν από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι
τα σχετικά στοιχεία µάλλον δεν είναι σηµαντικά, η αρχή της
ευελιξίας θα πρέπει να εφαρµόζεται και όσον αφορά την
παροχή νέων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα
εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι σηµαντικά ή όχι.

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2174/2002 (ΕΚΤ/2002/8) (ΕΕ L 330 της
6.12.2002, σ. 29).

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιείται
ως εξής:
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Όσον αφορά τις παραγράφους 6α και 7α του τµήµατος IV του
πρώτου µέρους του παραρτήµατος Ι, κάθε ΕθνΚΤ αξιολογεί εάν
τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στους πίνακες 3 και 4 του δεύτερου µέρους του
παραρτήµατος Ι δεν είναι σηµαντικά, και ενηµερώνει τις µονάδες
παροχής στοιχείων, όταν δεν απαιτεί την παροχή των εν λόγω
στοιχείων.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 διαγράφεται.
3. Τα παραρτήµατα I και V τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
4. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 1 εφαρµόζονται από την 1η
Μαΐου 2004. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 1 εφαρµόζονται
από τις 10 Μαρτίου 2004.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 18 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

(3) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 (ΕΚΤ/2002/3) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 9).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) To τµήµα IV του πρώτου µέρους τροποποιείται ως εξής:
i) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:
«6α. Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στον πίνακα 3 του δεύτερου µέρους.
Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#”. Ωστόσο, εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης
προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν
την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενηµερώνει τις µονάδες παροχής στοιχείων σχετικά µε µια τέτοια απόφαση.»
ii) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 7α:
«7α. Οι µονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που δεν σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#” στον πίνακα 4 του δεύτερου µέρους.
Οι µονάδες παροχής τα στοιχείων παρέχουν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το
σύµβολο “#”. Ωστόσο, εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης
προκύπτει ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν
την παροχή τους. Κάθε ΕθνΚΤ ενηµερώνει τις µονάδες παροχής στοιχείων σχετικά µε µια τέτοια απόφαση.»
iii) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9α:
«9α. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” δεν είναι σηµαντικά, αλλά οι ΕθνΚΤ ωστόσο συλλέγουν τα στοιχεία αυτά, τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να διαβιβάζονται
από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ µε παράταση ενός επιπλέον µήνα από το πέρας των εργασιών της 28ης εργάσιµης
ηµέρας µετά το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν το χρόνο κατά τον οποίο
πρέπει να λαµβάνουν τα στοιχεία από τις µονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν την προθεσµία αυτή.»
β) Το δεύτερο µέρος τροποποιείται ως εξής:
i) στον πίνακα 3 (Ανάλυση κατά χώρα):
— κάτω από την επικεφαλίδα «Β. Λοιπά συµµετέχοντα κράτη µέλη (ήτοι, εκτός “εσωτερικού”) + µέρος του “Γ. Υπόλοιπος κόσµος” (κράτη µέλη)», εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεµία από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών σηµειώνεται µε το σύµβολο «#»,
— στην επικεφαλίδα της τελευταίας στήλης, οι λέξεις «(εκτός κρατών µελών)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(εκτός
των DK, SE, GB)»,
— προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη «Γενική σηµείωση»: «Εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε
ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο
“#” δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν αποφασίζουν να µην απαιτήσουν την παροχή τους.»
ii) στον πίνακα 4 (Ανάλυση κατά νόµισµα):
— κάτω από την επικεφαλίδα «Νοµίσµατα λοιπών κρατών µελών», εισάγονται στήλες που αντιπροσωπεύουν καθεµία
από τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Καθένα από τα πεδία των εν λόγω στηλών
σηµειώνεται µε το σύµβολο «#»,
— η πρώτη σειρά αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συνδυασµός
όλων των
νοµισµάτων

Νοµίσµατα λοιπών
κρατών µελών
Ευρώ

[Πεδία που αντιπροσωπεύουν το
νόµισµα κάθε
κράτους µέλους]

Λοιπά νοµίσµατα

Σύνολο

USD

JPY

CHF

Συνδυασµός
λοιπών
νοµισµάτων (1)

(…)
(1) Τα νοµίσµατα λοιπών κρατών µελών (εκτός των DKK, SEK και GBP) περιλαµβάνονται στην εν λόγω στήλη.»

— προστίθεται στον πίνακα η ακόλουθη «Γενική σηµείωση»: «Εφόσον από αριθµητικά δεδοµένα συλλεγόµενα σε
ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο
“#” δεν είναι σηµαντικά, οι ΕθνΚΤ µπορούν να αποφασίζουν να µην απαιτήσουν την παροχή τους».
2. Στην παράγραφο 2 του πρώτου µέρους του παραρτήµατος ΙΙ, η λέξη «(µηνιαίες)» διαγράφεται.
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3. Στο παράρτηµα V παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α, 1β και 2α:
«1α. Παρά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, η παροχή, µε βάση τον παρόντα κανονισµό, στοιχείων που αφορούν τα πεδία
που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” αρχίζει µε τα τριµηνιαία στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004.
1β. Εφόσον η οικεία ΕθνΚΤ αποφασίσει να µην απαιτήσει την πρώτη παροχή µη σηµαντικών στοιχείων µε τα τριµηνιαία
στοιχεία της περιόδου που λήγει τον Ιούνιο 2004, η παροχή στοιχείων αρχίζει δώδεκα µήνες αφότου η ΕθνΚΤ
ενηµερώσει τις µονάδες παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία απαιτούνται.
2α. Για το διάστηµα των πρώτων δώδεκα µηνών παροχής τους, τα σηµαντικά στοιχεία που αφορούν τα πεδία που σηµειώνονται µε το σύµβολο “#” είναι δυνατό να παρέχονται στην ΕΚΤ µε παράταση ενός επιπλέον µήνα από το πέρας των
εργασιών της 28ης εργάσιµης ηµέρας µετά το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται. Οι ΕθνΚΤ προσδιορίζουν
το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να λαµβάνουν τα στοιχεία από τις µονάδες παροχής στοιχείων, ώστε να είναι σε θέση
να τηρούν την προθεσµία αυτή.»
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για το διορισµό ενός µέλους από τη Φινλανδία στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2003/683/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση 2002/758/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 2002, για το διορισµό των µελών
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από 21 Σεπτεµβρίου 2002 έως 20 Σεπτεµβρίου
2006 (1),
Εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Pertti RAUHIO, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 27
Ιανουαρίου 2003, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
Έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η κυβέρνηση της Φινλανδίας,
Έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Eero LEHTI διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Pertti
RAUHIO και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2006.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI

(1) ΕΕ L 253 της 21.9.2002, σ. 9.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για το διορισµό ενός αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των
Περιφερειών
(2003/684/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά την παραίτηση του κ. Hans KAISER, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 8 Ιουλίου 2003,
έµεινε κενή µία θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Dieter ALTHAUS, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Hans KAISER για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις
25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/685/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της βελγικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1) για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά την παραίτηση του κ. François-Xavier DE DONNÉA, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 8
Ιουλίου 2003, έµεινε κενή µια θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Daniel DUCARME, υπουργός —πρόεδρος της κυβέρνησης της περιοχής Βρυξελλών— πρωτευούσης, υπεύθυνος για τις τοπικές αρχές, την χωροταξία, τα µνηµεία και τους αξιοθέατους χώρους, την πολεοδοµική ανανέωση
και την επιστηµονική έρευνα, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ.
François-Xavier DE DONNÉA για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003
για το διορισµό ενός τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(2003/686/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την πρόταση της γερµανικής κυβέρνησης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου (1), για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Μετά την παραίτηση του κ. Jürgen GNAUCK, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 8 Ιουλίου
2003, έµεινε κενή µία θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Hans KAISER, Minister für Bundes — und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei und Bevollmächtigter beim Bund Thüringer Staatskanzlei, διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε αντικατάσταση του κ. Jürgen GNAUCK για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. FRATTINI

(1) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαρτίου 2003
σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε η Γερµανία υπέρ της Linde AG (Σαξονία — Άνχαλτ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 647]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/687/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Με επιστολή της 7ης Αυγούστου 1998 η Γερµανία ανακοίνωσε στην Επιτροπή το ιστορικό των εν λόγω συναλλαγών
και τα σχετικά µέτρα ενίσχυσης. Με επιστολή της 18ης
Σεπτεµβρίου 1998 η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικές
πληροφορίες, οι οποίες παρασχέθηκαν µε επιστολή της 3ης
∆εκεµβρίου 1998. Η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1999 µε αριθµό NN 16/99.

(4)

Με επιστολή της 30ης Μαρτίου 1999 η Επιτροπή ανακοίνωσε στη Γερµανία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον
αφορά επιχορήγηση ύψους 9 εκατ. γερµανικών µάρκων
(DEM) υπέρ της Linde για την κατασκευή νέας εγκατάστασης παραγωγής CO και τους τότε όρους προµήθειας της
UCB µε CO (2) [SG(99)D/2353].

(5)

Οι γερµανικές αρχές διαβίβασαν τις παρατηρήσεις τους µε
επιστολή της 25ης Μαΐου 1999. Η Επιτροπή δεν έλαβε
παρατηρήσεις από άλλους ενδιαφερόµενους.

(6)

Στις 18 Ιανουαρίου 2000 η Επιτροπή εξέδωσε την εν µέρει
αρνητική απόφαση 2000/524/EΚ.

(7)

Στις 21 Απριλίου 2000 η Linde (µε την υποστήριξη της
Γερµανίας) υπέβαλε στο ΠΕΚ αγωγή ακύρωσης των άρθρων
2 και 3 της απόφασης 2000/524/EΚ. Η Επιτροπή ζήτησε
από το Πρωτοδικείο να απορρίψει την αγωγή ως αβάσιµη.
Με απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2002 στη Συλλογή Τ98/00 (3) το ΠΕΚ έκανε δεκτή την αίτηση της Linde µετά
από προφορική διαδικασία.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 233 της συνθήκης ΕΚ η Επιτροπή
οφείλει να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της
απόφασης του ∆ικαστηρίου, ήτοι να λάβει νέα απόφαση που
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της απόφασης του
∆ικαστηρίου.

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

I. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Στις 17 Οκτωβρίου 2002 το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΠΕΚ) κήρυξε άκυρη την απόφαση 2000/524/
EΚ της Επιτροπής (1), µε την οποία η Επιτροπή είχε κηρύξει
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά τις ενισχύσεις υπέρ της
Linde AG (Linde). Κατ' αυτό τον τρόπο, το ΠΕΚ
αποδέχθηκε την αίτηση της Lindes, στο βαθµό που η Επιτροπή δεν ενέκρινε τη χορήγηση σηµαντικού µέρους επενδυτικής επιχορήγησης (επιχορήγηση) ως ενίσχυσης υπέρ της
Linde.
Στο πλαίσιο των επαφών της µε τις γερµανικές αρχές τον
Μάιο του 1998 η Επιτροπή έλαβε γνώση διαφόρων συναλλαγών, στις οποίες συµµετείχαν, αφενός, η Treuhandanstalt
(THA) και η διάδοχός της, Budesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), και, αφετέρου, οι επιχειρήσεις UCB Chemie GmbH (UCB) και Linde. Οι εν
λόγω συναλλαγές αφορούσαν κυρίως τους όρους υπό τους
οποίους µια µονάδα παραγωγής αµινών, την οποία εξαγόρασε η UCB από την Leuna Werke GmbH (LWG) µετά
από διαδικασία ιδιωτικοποιήσεις θα προµηθεύεται µονοξείδιο
του άνθρακα (CO).

(1) ΕΕ L 211 της 22.8.2000, σ. 7.

(2) ΕΕ C 194 της 10.7.1999, σ. 14.
(3) ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
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Βάσει των δηλώσεων των γερµανικών αρχών, οι περισσότεροι
παραγωγοί εάν δεν λάµβαναν ανάλογες εγγυήσεις για τον
εφοδιασµό τους δεν θα είχαν εγκατασταθεί στη Leuna και η
THA δεν θα µπορούσε να φέρει εις πέρας τις ιδιωτικοποιήσεις που είχε αναλάβει.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

1. Η αποδέκτρια επιχείρηση
(9)

Η Linde είναι θυγατρική του οµίλου Linde που αναπτύσσει
διεθνώς δραστηριότητες στον τεχνικό τοµέα. Το 2001 ο
όµιλος πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 9 076 δισεκατ. ευρώ µε 46 400 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι
18 176 στη Γερµανία και οι 28 387 σε άλλες χώρες. Το
ίδιο έτος το καθαρό κέρδος του οµίλου ανήλθε σε 289
εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οµίλου Linde, η
Linde κατέχει ηγετική θέση στις αντίστοιχες αγορές των
τοµέων δραστηριοτήτων της, ήτοι την κατασκευή µεταποιητικών οµάδων, τη µηχανική εξόρυξης, τη µηχανική ψύξης,
και τα τεχνικά αέρια (1).

(14)

Όταν η THA συνήψε τη σύµβαση ιδιωτικοποίησης µε την
UCB σχετικά µε τη µονάδα παραγωγής αµινών, υπολόγιζε
στην εξεύρεση κάποιου επενδυτή ο οποίος θα αγόραζε τη
µονάδα παραγωγής CO. Ωστόσο, η προσδοκία της αυτή δεν
επαληθεύτηκε. ∆εδοµένου ότι η µονάδα παραγωγής CO δεν
αναδιαρθρώθηκε ούτε εκσυγχρονίσθηκε, το κόστος παραγωγής υπερέβαινε κατά πολύ το αναµενόµενο κόστος. Η
υποχρέωση εφοδιασµού συνεπαγόταν για την THA ετήσια
ζηµία ύψους µεταξύ 3,5 και 5 εκατ. DEM, δεδοµένου ότι η
σταθερή τιµή είχε υπολογιστεί µε εσφαλµένα στοιχεία και
δεν κάλυπτε το κόστος παραγωγής των απηρχαιωµένων
εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, η THA εάν τηρούσε τη
σύµβαση ιδιωτικοποίησης µέχρι τις 30 Απριλίου 2003, την
ηµεροµηνία λήξης της, θα είχε υποστεί ζηµίες, µόνο για το
χρονικό διάστηµα µετά τον Οκτώβριο του 1998, που θα
υπερέβαιναν τα 15 εκατ. DEM.

(15)

Το 1996 η BvS αποφάσισε να καταγγείλει τη ζηµιογόνα
σύµβαση προµήθειας CO και πρότεινε στην UCB να παράγει
η ίδια το CO που χρειαζόταν για την παραγωγή αµινών.
Σύµφωνα µε τη σύµβαση ιδιωτικοποίησης η UCB θα ελάµβανε για το σκοπό αυτό επιχορήγηση ύψους 5 εκατ. DEM.

(16)

Ωστόσο, δεδοµένου ότι η UCB απέρριψε την εν λόγω πρόταση, η BvS αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλον επενδυτή.

(17)

Ο µοναδικός επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρθηκε και ήταν σε
θέση να αναλάβει την υποχρέωση προµήθειας όσον αφορά
το CO ήταν η επιχείρηση Linde, η οποία από το 1994
παράγει αέρια στην περιοχή Leuna. Τον Ιούνιο του 1997 οι
επιχειρήσεις BvS, LWG, UCB και Linde συνήψαν συµφωνία
για την προµήθεια CΟ. Στη συνέχεια η Linde θα κατασκεύαζε εντός 18 µηνών µια νέα εγκατάσταση παραγωγής
CO. Η νέα µονάδα θα ενσωµατωνόταν στην ήδη υπάρχουσα
εγκατάσταση της Lindes στη Leuna. Η δαπάνη κατασκευής
υπολογίστηκε σε 12,5 εκατ. DEM, εκ των οποίων η Linde
θα συνεισέφερε 3,5 εκατ. DEM από ίδιους πόρους και η
BvS τα υπόλοιπα 9 εκατ. DEM (η επιχορήγηση).

(18)

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν ήταν σίγουρη ότι i) η επιχορήγηση των 9 εκατ. DEM υπέρ της Linde για την παραγωγή CO και ότι ii) µεταξύ της UCB και της Linde συµφωνηθείσα σταθερή τιµή δεν περιείχαν στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου
88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, για τα εν λόγω µέτρα.

(19)

Με επιστολή της 25ης Μαΐου 1999 οι γερµανικές αρχές επισήµαναν ότι λόγω των ιδιαίτερων χηµικών χαρακτηριστικών
του CO, το εν λόγω αέριο πρέπει να παράγεται στον τόπο
χρησιµοποίησής του. Κατά συνέπεια, αποκλείεται ένα προϊόν
αυτού του είδους να επηρεάζει το εµπόριο εντός της Κοινότητας. ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται αγορά CO µε τη συµβατική έννοια, η τιµή αγοράς µπορεί να υπολογιστεί µόνο
µε βάση τα τρέχοντα έξοδα των προκείµενων µονάδων.

2. Η ιδιωτικοποίηση της παραγωγής αµινών και η
ανάληψη της παραγωγής CO
(10)

Το 1993 η THA πώλησε στην UCB τις εγκαταστάσεις παραγωγής αµινών στη Leuna. H εταιρεία UCB αποτελεί θυγατρική της Union Chimique Belge, µε παγκόσµιες δραστηριότητες στους τρεις βιοµηχανικούς τοµείς των φαρµακευτικών, χηµικών και φωτογραφικών προϊόντων (η σύµβαση
ιδιωτικοποίησης). Η µητρική εταιρεία UCB SA περιλαµβάνει
παγκοσµίως περίπου 130 θυγατρικές εταιρείες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις κυρίως στην ανατολική Ευρώπη, αλλά
και στη βόρεια και νότια Αµερική και την Ασία. Το 2001 ο
όµιλος απασχολούσε περίπου 10 000 εργαζόµενους, εκ των
οποίων οι µισοί στο φαρµακευτικό τοµέα και οι υπόλοιποι
στον τοµέα χηµικών και φωτογραφικών προϊόντων. Περίπου
το ένα τρίτο των εν λόγω εργαζοµένων απασχολείται στο
Βέλγιο, όπου βρίσκονται οι σηµαντικότερες µονάδες παραγωγής και το κέντρο διαχείρισης των τριών βιοµηχανικών
τοµέων, καθώς και τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης των
τοµέων των φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων. Το
2001 ο όµιλος πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 2 475
δισεκατ. ευρώ (2).

(11)

Με βάση τις πληροφορίες των γερµανικών αρχών, η παραγωγή αµινών επωλήθη µετά από ανοικτή, διαφανή και άνευ
όρων διαδικασία υποβολής προσφορών, στην οποία η UCB
υπέβαλε τη µοναδική προσφορά.

(12)

∆εδοµένου ότι το CO είναι απαραίτητο για την παραγωγή
αµινών, η UCB έθεσε ως όρο για την αγορά του εν λόγω
τοµέα παραγωγής τον ασφαλή εφοδιασµό της σε CO από
την ΤΗΑ. Η ΤΗΑ ανέλαβε την υποχρέωση να προµηθεύει
CO επί µια δεκαετία σε σταθερή τιµή, εφόσον η UCB δεν
συνάψει σύµβαση για την προµήθεια CO µε άλλο παραγωγό
ή δεν δηµιουργήσει δική της µονάδα παραγωγής CO.
Ωστόσο, στη σύµβαση ιδιωτικοποίησης προβλέπεται ότι η
THA θα διαθέσει ποσό ύψους 5 εκατ. DEM για την περίπτωση αυτή.

(13)

Όσον αφορά τον τρόπο καθορισµού της εν λόγω σταθερής
τιµής δεν εδόθησαν πληροφορίες. Την εποχή εκείνη η THA
συνήπτε τακτικά ανάλογες µακροπρόθεσµες συµβάσεις εφοδιασµού µε νέους επενδυτές, διότι επικρατούσε σχετική αβεβαιότητα όσον αφορά τον εφοδιασµό του χηµικού τοµέα.

(1) http://www.linde.com/en/en.jsp, 3 ∆εκεµβρίου 2002.
(2) http://www.ucb-group.com/corp/default.htm, 3 ∆εκεµβρίου 2002.
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παραγωγής χωρίς να πρέπει να επωµισθεί το συνολικό
κόστος. Για την εκτίµηση της Επιτροπής ήταν άνευ σηµασίας
το γεγονός ότι για συγκεκριµένους λόγους ήταν προτιµότερο να παράγεται το CO στον τόπο εγκατάστασης του
χρήστη. Η Linde είχε πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους δυνητικούς ανταγωνιστές της, στο βαθµό που ήταν ήδη εγκατεστηµένη στην εν λόγω περιοχή και ως εκ τούτου ήταν σε
πλεονεκτικότερη θέση από άποψη επενδυτικών προϋποθέσεων για την κατασκευή της νέας εγκατάστασης.

(20)

Η κατασκευή µιας νέας µονάδας CO 20 εκατ. DEM θα ήταν
ουσιαστικά ακριβότερη από τη µετατροπή της υπάρχουσας
µονάδας παραγωγής της, η οποία κόστισε στη Linde 12,5
εκατ. DEM. ∆εδοµένου ότι έγιναν επαφές µε τους πιθανούς
προµηθευτές CO και καµία άλλη επιχείρηση δεν έδειξε
ενδιαφέρον, δεν υφίστατο υποχρέωση για την προκήρυξη
διαγωνισµού. Η µόνη θετική απάντηση προήλθε µόνο από
τη Linde, της οποίας οι τιµές καθορίστηκαν βάσει του επενδυτικού κόστους σε σχέση µε ένα εύλογο κέρδος.

(21)

Η LWG εξέτασε το ενδεχόµενο να αποκτήσει δική της παραγωγή CO, αλλά οι επενδυτικές δαπάνες αποδείχθηκαν απαγορευτικά υψηλές. Το CO παράγεται µε συνθετικό αέριο, το
οποίο πρέπει να καθαριστεί σε µονάδα αναµόρφωσης ατµού.
Για την LWG η µόνη εναλλακτική δυνατότητα αντί της ίδιας
παραγωγής ήταν να χρησιµοποιηθεί µια µονάδα αναµόρφωσης ατµού που υπήρχε ήδη στην περιοχή. ∆εδοµένου ότι
η Linde είχε εξαγοράσει νωρίτερα µια µονάδα αναµόρφωσης
ατµού από την LWG, πρότεινε στις BvS και UCB να καταστεί ο προµηθευτής CO της UCB. Στην περίπτωση αυτή η
UCB θα προµηθευόταν CO µε µια νέα, υψηλότερη, τιµή.

(26)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις στα τελικά προϊόντα άλλων παραγωγών, για τους
οποίους το CO αποτελεί ενδιάµεσο προϊόν. Τα εν λόγω
τελικά προϊόντα αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών στην Κοινότητα.

(27)

Επιπλέον, µολονότι η UCB αποτελεί το µοναδικό αγοραστή
CO στη συγκεκριµένη περιοχή, δεν µπορεί να αποκλειστεί το
ενδεχόµενο η Linde να αρχίσει στο µέλλον τον εφοδιασµό
άλλων επιχειρήσεων στην ίδια περιοχή.

Με επιστολή της 25ης Μαΐου 1999 οι γερµανικές αρχές
ανακοίνωσαν ότι η UCB είχε αποδεχθεί την προσφορά της
Linde, η οποία ναι µεν προέβλεπε µια υψηλότερη τιµή για
το CO, αλλά περιείχε ορισµένους ευνοϊκούς όρους, που
υπερέβαιναν την υποχρέωση της THA. Η Linde, λόγω της
νέας µονάδας παραγωγής, είχε τη δυνατότητα προµήθειας
µεγαλύτερων ποσοτήτων CO για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ό,τι η LWG. Η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής αµινών στο µέλλον αποτέλεσε για την UCB σηµαντικό παράγοντα για την αποδοχή της συµφωνίας του
1997.

(28)

Τέλος, οι γερµανικές αρχές δεν προσκόµισαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εκτός από την Linde δεν
υπήρχε άλλη επιχείρηση που θα ενδιαφερόταν ενδεχοµένως
να αναλάβει τον εφοδιασµό της UCB. Σύµφωνα µε τις
δηλώσεις των γερµανικών αρχών η Linde ήταν ο µόνος
ενδιαφερόµενος επενδυτής, χωρίς ωστόσο να έχει προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισµός.

(29)

Τον Απρίλιο του 2000 η Linde, µε την υποστήριξη των γερµανικών αρχών, προσέφυγε κατά της απόφασης 2000/524/
EΚ.

(22)

3. Η απόφαση 2000/524/EΚ

(23)

(24)

(25)

Τον Ιούλιο του 1999 η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία
έρευνας, δεδοµένου ότι είχε την υποψία ότι η επιχορήγηση
των 9 εκατ. DEM στη Linde αποτελούσε κρατική ενίσχυση.
Μετά τη δηµοσίευση για την κίνηση της διαδικασίας η Επιτροπή έλαβε απάντηση µόνο από τη Γερµανία. Τον Ιανουάριο του 2000 η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία µε την εν
µέρει αρνητική απόφαση 2000/524/EΚ.
Στην εν λόγω απόφαση η Επιτροπή έκρινε ότι η επιχορήγηση
των 9 εκατ. DEM περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (1), το µέρος του
ποσού, το οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο ύψους 35 %
των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών, ήτοι 4,4 εκατ. DEM,
δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και ως εκ τούτου
πρέπει να επιστραφεί.
Το κύριο επιχείρηµα για το χαρακτηρισµό του µέτρου ως
κρατικής ενίσχυσης ήταν το γεγονός ότι η επιχορήγηση
επέτρεψε στη Linde να κατασκευάσει µια νέα εγκατάσταση

(1) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

4. Η απόφαση του Πρωτοδικείου
(30)

Στην απόφασή του το ΠΕΚ έλαβε βασικά υπόψη του τα ακόλουθα στοιχεία:
«42. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η BvS,
η διάδοχος της THA και ιδιοκτήτρια της µονάδας παραγωγής µονοξειδίου του άνθρακα στη Leuna που εκµεταλλεύεται η LWG, αντιµετώπιζε χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα
λόγω των ακόλουθων παραγόντων:
— µε τη σύµβαση εφοδιασµού της 22ας Απριλίου 1993 η
ΤΗΑ και η LWG ανέλαβαν την υποχρέωση να προµηθεύουν την UCB µε µονοξείδιο του άνθρακα σε τιµή
που καθορίστηκε σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς
για χρονικό διάστηµα δέκα ετών που µπορεί να παραταθεί επ' αόριστον,
— ωστόσο, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι η εν λόγω τιµή
εφοδιασµού δεν κάλυπτε τα έξοδα παραγωγής µονοξειδίου του άνθρακα από την LWG,
— το εν λόγω κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό λόγω του
πεπαλαιωµένου χαρακτήρα τόσο των εγκαταστάσεων
όσο και της σχετικά χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας,
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— εκτός τούτου, η τιµή εφοδιασµού καθορίστηκε µε την
προοπτική της — τελικά µη πραγµατοποιηθείσας —
εγκατάστασης ενός δεύτερου αγοραστή µονοξειδίου του
άνθρακα στην τοποθεσία Leuna, η οποία θα είχε επιτρέψει την οικονοµικά αποδοτικότερη λειτουργία της µονάδας παραγωγής από την LWG,
— οι ζηµίες της BvS και της LWG λόγω της εκτέλεσης της
συγκεκριµένης σύµβασης εφοδιασµού ανέρχονταν σε 3,5
εκατ. DEM περίπου ετησίως και από το 1998 σε 5 εκατ.
DEM ετησίως,

2. Πραγµατικά περιστατικά όσον αφορά την ενίσχυση
(34)

Η επιχορήγηση ύψους 9 εκατ. DEM δεν αποτελεί ενίσχυση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ, δεδοµένου ότι το εν λόγω µέτρο δεν νοθεύει
τον ανταγωνισµό ούτε επηρεάζει τις συναλλαγές.

(35)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και το ιστορικό της
αγοράς προϊόντος που χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες
ιδιωτικοποίησης στα νέα οµόσπονδα κράτη στις αρχές της
δεκαετίας του 90, η επιχορήγηση δεν έχει επιπτώσεις ούτε
στην κατάσταση του ανταγωνισµού όσον αφορά την παραγωγή CO ούτε στην περαιτέρω χρησιµοποίηση του CO όσον
αφορά την παραγωγή αµινών.

(36)

Τα οικονοµικά και νοµικά πραγµατικά περιστατικά πρέπει να
εκτιµηθούν λαµβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο βιοµηχανικό
σύστηµα της πρώην Λ∆Γ. Η ιδέα να µεταφερθεί το σύνολο
του κλάδου σε µια ή δύο περιοχές οδήγησε στη συγκέντρωση στις δύο µεγάλες χηµικές τοποθεσίες Leuna και Bitterfeld. Μετά τη γερµανική επανένωση προέκυψε ότι τα εν
λόγω µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα δεν µπορούσαν να
λειτουργήσουν υπό όρους αγοράς. Στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των εν λόγω βιοµηχανικών τοποθεσιών ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προηγούµενου οικονοµικού συστήµατος.

(37)

Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της χηµικής βιοµηχανίας
στην περιοχή Leuna, οι γερµανικές αρχές ανέλαβαν το 1993
την υποχρέωση να εφοδιάζουν την UCB, για ένα σχετικά
µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε CO υπό σταθερή τιµή. Χωρίς
την εν λόγω δέσµευση η UCB δεν θα είχε αναλάβει την
παραγωγή αµινών στη Leuna (2).

(38)

Οι γερµανικές αρχές τήρησαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της UCB και παρείχαν CO όπως όφειλαν, παρά
τη ζηµία, αλλά κατέβαλαν προσπάθειες για να µειώσουν τη
σχετική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση και να επιτύχουν
µια οικονοµικότερη λύση. Η απόφαση της ΤΗΑ/BvS για τη
Linde αποτελούσε υπό τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες την
οικονοµικότερη λύση για το δηµόσιο, δεδοµένου ότι η
Linde διατηρούσε ήδη χηµικό εργοστάσιο στην περιοχή
Leuna. Το 1994 η Linde εγκαινίασε το διεθνώς µεγαλύτερο
κέντρο βιοµηχανικών αερίων στη Leuna και το 1998
ανέλαβε το συνολικό εφοδιασµό της Mitteldeutschen Erdölraffinerie (MIDER) στη Leuna. Η νέα µονάδα παραγωγής
CO µπορούσε να ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα διάθρωση,
γεγονός που µείωσε σηµαντικά το επενδυτικό κόστος σε
σχέση µε την κατασκευή µιας εντελώς νέας µονάδας.

(39)

∆εδοµένου ότι καµία άλλη επιχείρηση εγκατεστηµένη στη
Leuna δεν παρουσίαζε ανάλογα αντικειµενικά διαρθρωτικά
πλεονεκτήµατα ούτε έδειξε ενδιαφέρον για την κατασκευή
µιας παραγωγικής εγκατάστασης προκειµένου να αναλάβει
την παροχή CO, η Linde διέθετε σηµαντικό πλεονέκτηµα
κόστους για την κατασκευή της νέας εγκατάστασης.

— κατά συνέπεια, εάν η εν λόγω σύµβαση δεν είχε καταγγελθεί τον Οκτώβριο του 1998, αλλά είχε συνεχιστεί
µέχρι το τέλος της ισχύος της, ήτοι µέχρι τις 30 Απριλίου 2003, η BvS και η LWG θα είχαν υποστεί από τον
Οκτώβριο του 1998 ζηµιές συνολικού ύψους περίπου
15 εκατ. DEM,
— η LWG δεν είχε τη δυνατότητα καταγγελίας της
σύµβασης εφοδιασµού της 22ας Απριλίου 1993
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 (βλέπε παράγραφος 3 ανωτέρω) της εν λόγω σύµβασης, δεδοµένου ότι
δεν υφίστατο καµία από τις δύο περιπτώσεις που
προβλέπονταν στην εν λόγω διάταξη,
— συγκεκριµένα, αφενός, η UCB είχε αποκλείσει το ενδεχόµενο κατασκευής και εκµετάλλευσης ίδιας εγκατάστασης
παραγωγής µονοξειδίου του άνθρακα,
— αφετέρου, στην περιοχή Leuna δεν υπήρχε άλλος παραγωγός µονοξειδίου του άνθρακα, από τον οποίο η UCB
θα µπορούσε να προµηθευτεί το εν λόγω αέριο,
— η UCB δεν θα µπορούσε επίσης να προµηθευτεί µονοξείδιο του άνθρακα εκτός της Leuna, δεδοµένου ότι το εν
λόγω αέριο πρέπει να παράγεται σε µικρή απόσταση από
τον παραλήπτη (βλέπε αιτιολογική σκέψη 22 της
επίµαχης απόφασης).»
(31)

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο ήταν το σχέδιο της Linde να
περιορίσει την παραγωγική ικανότητά της στις ανάγκες της
UCB (1). Το ενδεχόµενο εφοδιασµού άλλων αγοραστών µε
µονοξείδιο του άνθρακα είχε αποκλειστεί λόγω των περιορισµένων αποθεµάτων παραγωγής. Στην περιοχή Leuna δεν
υπάρχει κανένας άλλος δυνητικός αγοραστής CO. Η µεταφορά από τις επόµενες πλησιέστερες µονάδες παραγωγής
στο Bitterfeld ή τη Buna ήταν αδύνατη λόγω των τεχνικών
χαρακτηριστικών του CO.

III. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

1. Η σχετική αγορά
(32)

(33)

Η σχετική αγορά στην προκειµένη περίπτωση είναι η αγορά
CO, ένα τοξικό αέριο το οποίο χρησιµοποιείται στη χηµική
βιοµηχανία. ∆εδοµένου ότι η µεταφορά του είναι ακριβή και
επικίνδυνη, το CO πρέπει να παραχθεί σε µικρή απόσταση
από τον παραλήπτη.
Η γεωγραφικά σχετική αγορά είναι τοπική, δεδοµένου ότι το
CO πρέπει να παράγεται και να χρησιµοποιείται στην ίδια
τοποθεσία λόγω του κόστους και των κινδύνων µεταφοράς.

(1) Όπως αναφέρεται στην προσφυγή της Linde της 19ης Απριλίου 2000
ενώπιον του ΠΕΚ στην παράγραφο 21. Ο ισχυρισµός αυτός δεν
αµφισβητήθηκε από την Επιτροπή.
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(2) Το γεγονός ότι η τιµή αγοράς που κατέβαλε η UCB στην THA/BvS για
το CO δεν κάλυπτε το κόστος παραγωγής, ενδεχοµένως υποδηλώνει
στοιχεία ενίσχυσης. ∆εδοµένου όµως ότι, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό
εµπίπτει σε εγκεκριµένες εξαιρέσεις (καθεστώς Treuhandregime), η Επιτροπή δεν ασχολήθηκε περισσότερο µε το σηµείο αυτό.
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Η Linde έλαβε την επιχορήγηση για την κατασκευή της νέας
εγκατάστασης CO. Χωρίς την εν λόγω επιχορήγηση η Linde
δεν θα είχε προχωρήσει στην επένδυση. Στις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την επιχορήγηση συµφωνήθηκε το ελάχιστο
απαιτούµενο ποσό για την κατασκευή της εγκατάστασης.
∆εδοµένου ότι η Linde ήταν η µοναδική επιχείρηση στη
Leuna που διέθετε ήδη ένα εργοστάσιο χηµικών αερίων σε
λειτουργία, καµία άλλη επιχείρηση δεν θα ήταν σε θέση να
χρηµατοδοτήσει µια ανάλογη εγκατάσταση µε το συγκεκριµένο ποσό. Κατά συνέπεια, η επιχορήγηση των 9 εκατ.
DEM αποτελούσε την καλύτερη και οικονοµικότερη λύση
για το δηµόσιο, δεδοµένου ότι ένα εντελώς νέο εργοστάσιο
θα είχε στοιχίσει 20 αντί των 12,5 εκατ. DEM, όπως συνέβη
στην περίπτωση της Linde. Για να αντισταθµίσει το υψηλότερο κόστος κατασκευής κάθε άλλη επιχείρηση είτε θα είχε
ζητήσει µια σηµαντικά υψηλότερη επιχορήγηση είτε θα
έπρεπε να αυξήσει σηµαντικά τις τιµές για τον εφοδιασµό
της UCB. Αυτό δεν θα γινόταν δεκτό από την UCB, η οποία
θα µπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωµα προαιρέσεως της
από την αρχική σύµβαση ιδιωτικοποίησης, και το συνολικό
σχέδιο θα είχε αποτύχει.

(41)

Η ιδιαίτερη θέση της Linde ως του πλέον ενδεδειγµένου
προµηθευτή CO για την UCB προκύπτει επίσης από το
γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας
της Επιτροπής δεν υπήρξαν αντιδράσεις από κανέναν ανταγωνιστή ούτε από άλλον ενδιαφερόµενο µε εξαίρεση τη Γερµανία. Οι λόγοι αυτοί αποτελούν επαρκή απόδειξη ότι µια
άλλη διαδικασία επιλογής δεν θα είχε ως αποτέλεσµα ένα
χαµηλότερο ποσό επιχορήγησης από αυτό που καθορίστηκε
στη συµφωνία του 1997.

(42)

Η επιχορήγηση δεν επηρέασε την αγορά CO, δεδοµένου ότι
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργοστασίου και οι ικανότητες παραγωγής είχαν προσαρµοστεί στις ανάγκες της UCB.
Το νέο εργοστάσιο της Linde προοριζόταν για να παράγει
αποκλειστικά για την UCB. Ένας δεύτερος αγοραστής CO,
ο οποίος θα µπορούσε να είχε επωφεληθεί του «επιδοτούµενου» CO, δεν υπήρξε ποτέ. Υπό τις δεδοµένες συνθήκες, δεν
υπήρχε η δυνατότητα το «επιδοτούµενο» CO να εγκαταλείψει τη Leuna ή να υπάρξει ένας άλλος αγοραστής στην ίδια
περιοχή. Κατά συνέπεια, µπορεί να αποκλεισθεί µια ενδεχόµενη επίπτωση των επιχορηγήσεων σε άλλα προϊόντα ή
αγορές.

(43)

Από τις εξελίξεις αυτές προκύπτει ότι η στήριξη που παρείχαν οι γερµανικές αρχές για το νέο εργοστάσιο της Linde
χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων έναντι της UCB µε τον οικονοµικά συµφερότερο τρόπο. Η επιχορήγηση στην Linde αντιστοιχεί στο
ελάχιστο ποσό που ήταν αναγκαίο για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
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στην προκειµένη περίπτωση, η ενίσχυση δεν προκάλεσε
στρέβλωση του ανταγωνισµού στις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιούνται η Linde και η UCB.
(44)

Επιπλέον, αποκλείεται το ενδεχόµενο στρέβλωσης του ανταγωνισµού στην αγορά αµινών, δεδοµένου ότι η τιµή CO της
Linde υπερέβαινε την τιµή που κατέβαλε αρχικά η UCB
βάσει της σύµβασης ιδιωτικοποίησης, και ως εκ τούτου δεν
βελτίωσε τη θέση του στον ανταγωνισµό. Η τιµή
καθορίστηκε µετά από διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Linde
και της UCB µε βάση καθαρά οικονοµικά κριτήρια. Η UCB
αποδέχθηκε την υψηλότερη τιµή σε αντάλλαγµα για την
παράταση της εγγύησης εφοδιασµού µετά την καθορισθείσα
προθεσµία που προέβλεπε αρχικά η σύµβαση ιδιωτικοποίησης, ήτοι το 2003. Κατά συνέπεια, η επιχορήγηση δεν
επηρέασε κατά κανένα τρόπο τη σχετική αγορά.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(45)

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην προκειµένη περίπτωση
και του σχετικού ιστορικού, µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο στρέβλωσης του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά
(ακόµη και ο κίνδυνος µιας ανάλογης στρέβλωσης). Η Linde
αποτελούσε αντικειµενικά τη µοναδική επιχείρηση η οποία
ήταν κατάλληλη για να εφοδιάσει την UCB µε CO, και η
παραγωγή της προοριζόταν αποκλειστικά για την UCB.
Κατά την άποψη των γερµανικών αρχών η Linde παρείχε την
εγγύηση ότι θα τηρούσε την υποχρέωσή της για τον εφοδιασµό της UCB µε CO. Η επιχορήγηση περιορίστηκε στο
ελάχιστο απαιτούµενο ποσό για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η επιχορήγηση της Γερµανίας υπέρ της Linde AG για την κατασκευή µονάδας παραγωγής µονοξειδίου του άνθρακα στη Leuna
ύψους 9 εκατ. DEM δεν αποτελεί ενίσχυση κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1734/2003 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2003, για καθορισµό του
ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 249 της 1ης Οκτωβρίου 2003)
Στα περιεχόµενα και στη σελίδα 27, στον τίτλο:
αντί:
«της 30ής Οκτωβρίου 2003»
διάβαζε: «της 30ής Σεπτεµβρίου 2003».
Στη σελίδα 28, στην υπογραφή:
αντί:
«Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2003»
διάβαζε: «Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003».

L 250/29

