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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
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), 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 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
624
999

88,9
33,8
114,0
109,5
86,6

0707 00 05

052
068
204
999

154,7
88,3
32,1
91,7

0709 90 70

052
204
999

110,5
72,0
91,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,4
46,3
50,0
44,2
41,6
56,4
51,3

0805 20 10

204
999

101,1
101,1

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

052
204
220
400
464
600
624
999

91,4
104,3
74,5
58,9
75,0
70,6
77,2
78,8

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
35,8
103,3
96,2
93,4
85,9
82,4
74,5
79,6

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

50,5
85,4
88,5
66,2
79,0
48,3
69,7

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 305/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για την προκήρυξη διαγωνισµού σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια και µήλα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι τιµές στην αγορά της Κοινότητας
καθορίζονται µε βάση τις τιµές που προβλέπονται περισσότερο ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση στο διεθνές εµπόριο ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών µπορούν να καταστήσουν απαραίτητη τη
διαφοροποίηση της επιστροφής, για ένα συγκεκριµένο
προϊόν, ανάλογα µε τον προορισµό του εν λόγω προϊόντος.

(7)

Οι ντοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, και τα µήλα και
των κατηγοριών Extra, I και II των κοινών προδιαγραφών
εµπορίας µπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν αντικείµενο εξαγωγών σηµαντικών από οικονοµική άποψη.

(8)

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων και λαµβάνοντας υπόψη τη
διάρθρωση των εξαγωγών της Κοινότητας, πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισµός και να καθοριστεί το ενδεικτικό ποσό
των επιστροφών και των ποσοτήτων που προβλέπονται για
τη σχετική περίοδο.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών δεν διατύπωσε γνώµη εντός της προθεσµίας που όρισε ο πρόεδρός
της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 35
παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1176/2002 (4), θέσπισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, προκειµένου να επιτραπούν στο µέτρο
του δυνατού εξαγωγές σηµαντικές από οικονοµική άποψη,
τα προϊόντα που εξάγονται από την Κοινότητα δύνανται να
αποτελέσουν αντικείµενο επιστροφής κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα όρια που προκύπτουν από τις συµφωνίες που συνήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 300 της
συνθήκης.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, πρέπει να υπάρχει µέριµνα ώστε να µη
διαταράσσονται τα ρεύµατα των συναλλαγών που είχαν διαµορφωθεί προηγουµένως από το καθεστώς των επιστροφών.
Για το λόγο αυτό, καθώς και λόγω του εποχικού χαρακτήρα
των εξαγωγών οπωροκηπευτικών, πρέπει να καθοριστούν οι
ποσότητες που προβλέπονται ανά προϊόν, βάσει της ονοµατολογίας των γεωργικών προϊόντων για επιστροφές κατά την
εξαγωγή που θεσπίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2180/2003 (6). Οι ποσότητες
αυτές πρέπει να κατανέµονται λαµβάνοντας υπόψη τον κατά
το µάλλον ή ήττον αλλοιώσιµο χαρακτήρα των σχετικών
προϊόντων.

(3)

∆υνάµει του άρθρου 35 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές δύνανται να καθοριστούν
λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση ή τις προοπτικές
εξέλιξης, αφενός, των τιµών των οπωροκηπευτικών στην
αγορά της Κοινότητας και των διαθέσιµων ποσοτήτων και,
αφετέρου, των τιµών που εφαρµόζονται στο διεθνές εµπόριο.
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εµπορίας και
µεταφοράς, καθώς και η οικονοµική πλευρά των προβλεπόµενων εξαγωγών.

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
268 της 9.10.2001, σ. 8.
170 της 29.6.2002, σ. 69.
366 της 24.12.1987, σ. 1.
335 της 22.12.2003, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Προκηρύσσεται διαγωνισµός για τη χορήγηση πιστοποιητικών
εξαγωγής του συστήµατος A3. Τα σχετικά προϊόντα, η περίοδος
υποβολής των προσφορών, τα ενδεικτικά ποσοστά επιστροφής και
οι προβλεπόµενες ποσότητες καθορίζονται στο παράρτηµα.
2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (7), δεν καταλογίζονται
στις επιλέξιµες ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
3. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
5 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών τύπου A3 είναι δύο µήνες.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2004.
(7) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήµατος A3 στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (τοµάτες, πορτοκάλια, λεµόνια, µήλα)
Περίοδος υποβολής προσφορών: από τις 3 έως τις 4 Μαρτίου 2004

Κωδικός των προϊόντων (1)

Προορισµός (2)

Ενδεικτικό ποσό
των επιστροφών
(σε ευρώ/τόνο
καθαρού βάρους)

0702 00 00 9100

F08

25

4 632

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

25 172

0805 50 10 9100

F00

31

13 338

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

5 604

Προβλεπόµενες ποσότητες
(σε τόνους)

(1) Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
(2) Οι κωδικοί των προορισµών σειράς «A» καθορίζονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87. Οι αριθµητικοί κωδικοί των
προορισµών καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Οι άλλοι προορισµοί
καθορίζονται ως εξής:
F00 Όλοι οι προορισµοί, εκτός της Εσθονίας.
F03 Όλοι οι προορισµοί, εκτός της Ελβετίας και της Εσθονίας.
F04 Χόνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουϊνέα, Λάος, Καµπότζη, Βιετνάµ,
Ιαπωνία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα-Ρίκα.
F08 Όλοι οι προορισµοί, εκτός της Σλοβακίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Βουλγαρίας και της Εσθονίας.
F09 Οι ακόλουθοι προορισµοί:
— Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία,
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Γιουγκοσλαβία (Σερβία και Μαυροβούνιο), Μάλτα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική
Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Οµάν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Abu Dabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras alKhayma et Fudjayra), Κουβέιτ, Υεµένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναµάς, Ισηµερινός και
Κολοµβία,
— χώρες και εδάφη της Αφρικής, εκτός από τη Νότιο Αφρική,
— προορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ.
11).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 306/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για επιβολή προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς, καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και Πακιστάν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Οι καταγγέλλοντες παραγωγοί, διάφοροι άλλοι συνεργαζόµενοι κοινοτικοί παραγωγοί, οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι εισαγωγείς, οι προµηθευτές, οι χρήστες και ενώσεις χρηστών
γνωστοποίησαν τις απόψεις τους. ∆εκτά σε ακρόαση έγιναν
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που υπέβαλαν σχετική αίτηση
και απέδειξαν ότι είχαν ειδικούς λόγους για να γίνουν δεκτά
σε ακρόαση.

(6)

Για να επιτραπεί στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λ∆Κ να
υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος οικονοµίας
της αγοράς ή ατοµικής µεταχείρισης, η Επιτροπή έστειλε τα
απαιτούµενα έντυπα στις κινεζικές εταιρείες που ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται. Οκτώ επιχειρήσεις ζήτησαν το
καθεστώς οικονοµίας της αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού ή ατοµική µεταχείριση, σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι δεν
πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή
τους στο καθεστώς οικονοµίας της αγοράς. Μία µόνο εταιρεία ζήτησε καθεστώς ατοµικής µεταχείρισης.

(7)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανάφερε ότι ενδέχεται να εφαρµοστεί δειγµατοληπτική
µέθοδος κατά την παρούσα έρευνα. Ωστόσο, λαµβανοµένου
υπόψη του µικρότερου, απ' ό,τι είχε προβλεφθεί, αριθµού
των παραγωγών-εξαγωγέων της Λ∆Κ που εκδήλωσαν την
επιθυµία τους να συνεργαστούν, αποφασίστηκε ότι δεν ήταν
απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί δειγµατοληπτική µέθοδος.

(8)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια σε όλα τα µέρη που
είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και σε όλες τις άλλες εταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Απαντήσεις ελήφθησαν από τους επτά κοινοτικούς παραγωγούς
που συµπεριλήφθηκαν στην καταγγελία, τέσσερις άλλους
κοινοτικούς παραγωγούς, δύο παραγωγούς-εξαγωγείς της
Αυστραλίας, εννέα παραγωγούς-εξαγωγείς της Λ∆Κ, δύο
παραγωγούς εξαγωγείς του Πακιστάν, έναν εισαγωγέα συνδεδεµένο µε έναν Αυστραλό εξαγωγέα και εγκατεστηµένο
στην ΕΚ, δύο προµηθευτές, τέσσερις µη συνδεδεµένους εισαγωγείς και εννέα µη συνδεδεµένους χρήστες στην Κοινότητα.

(9)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που θεώρησε απαραίτητες για τον προσωρινό καθορισµό
του ντάµπινγκ και της ζηµίας που προέκυψε από αυτό και
πραγµατοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις
των ακόλουθων εταιρειών:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2002, 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. 1972/2000 (2) (εφεξής «ο βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 7,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Έναρξη διαδικασίας
(1)

Στις 22 Μαΐου 2003, µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) η Επιτροπή ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάµπινγκ σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα πολυ(αιθυνενοτερεφθαλικού) πολυµερούς, καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας (Λ∆Κ) και Πακιστάν (εφεξής «οι
ενδιαφερόµενες χώρες»).

(2)

Η διαδικασία κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε
τον Απρίλιο 2003 από την Association of Plastic Manufacturers in Europe (APME) (εφεξής «η καταγγέλλουσα») εξ
ονόµατος των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος, στην περίπτωση αυτή πάνω από το 80 %, της
συνολικής κοινοτικής παραγωγής πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά, αφενός, την ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ
σε σχέση µε το εξεταζόµενο προϊόν και, αφετέρου, τη σηµαντική ζηµία που προέκυψε από την πρακτική αυτή. Τα εν
λόγω στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν
την έναρξη διαδικασίας.

(3)

Η έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης σχετικά µε τις
εισαγωγές του ίδιου προϊόντος, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της
Κορέας και Ταϊβάν, αναγγέλθηκε µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (4) την ίδια ηµεροµηνία.
2. Μέρη που αφορά η διαδικασία

(4)

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

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επίσηµα την καταγγέλλουσα, τους
παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, τους προµηθευτές
και τους χρήστες καθώς και τις ενώσεις των χρηστών που
είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τους αντιπροσώπους της
Αυστραλίας, της Λ∆Κ και του Πακιστάν για την έναρξη της
διαδικασίας. Έδωσε δε τη δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα
µέρη να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να
ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσµίας που προβλεπόταν
στην ανακοίνωση σχετικά µε την έναρξη της διαδικασίας.
ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.
ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ. 1.
ΕΕ C 120 της 22.5.2003, σ. 9.
ΕΕ C 120 της 22.5.2003, σ. 13.

α) Κοινοτικοί παραγωγοί:
— Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD),
Ιταλία,
— rilen SA, Zaragoza, Ισπανία,
— Catalana di Polimers, Barcelona, Ισπανία,
— Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Ηνωµένο
Βασίλειο,
— INCA International, Milano, Ιταλία,
— KoSa, Frankfurt am Main, Γερµανία,
— M & G Finanziaria Industriale, Milano, Ιταλία,
— Tergal Fibres, Gauchy, Γαλλία,
— VPI SA, Αθήνα, Ελλάς,
— Voridian, Rotterdam, Κάτω Χώρες,
— Wellman PET Resins, Arnhem, Κάτω Χώρες·
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και ένα άλλο είδος πολυµερούς PET που χρησιµοποιείται
για την παραγωγή πολυεστερικών ινών. Η παραγωγική διεργασία των δύο ειδών πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς είναι ακριβώς η ίδια και για τα δύο είδη µέχρι ένα
ορισµένο στάδιο, δεδοµένου ότι και τα δύο είδη παράγονται
µε πολυσυµπύκνωση καθαρού τερεφθαλικού οξέος («PTA»)
ή τερεφθαλικού διµεθυλίου («DMT») µε µονοαιθυλενογλυκόλη («MEG»). Το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές
που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία πλαστικών πολυµερίζεται µε µέθοδο παρόµοια µε αυτήν που ακολουθείται για την
παραγωγή πολυεστερικών ινών, και σε ορισµένες περιπτώσεις
σε κοινές εγκαταστάσεις. Η διαφορά µεταξύ των δύο ειδών
πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς συνίσταται κυρίως
στο γεγονός ότι το εξεταζόµενο προϊόν υποβάλλεται σε
περαιτέρω επεξεργασία αποκαλούµενη «επεξεργασία σε
στερεά κατάσταση» που αυξάνει την τιµή «εγγενούς ιξώδους»
(«τιµή IV» ή «τιµή ItV»). Αυτό ακριβώς το επίπεδο εγγενούς
ιξώδους είναι εκείνο που διαφοροποιεί το εξεταζόµενο
προϊόν από το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές που
χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία πολυεστερικών ινών. Το
πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές µε τιµή εγγενούς
ιξώδους κατώτερη του 0,7 χρησιµοποιείται για την παραγωγή πολυεστερικών ινών και εποµένως δεν υπόκειται στην
παρούσα έρευνα αντιντάµπινγκ.

β) Παραγωγοί-εξαγωγείς/εξαγωγείς της Αυστραλίας:
— Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne,
— Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne·
γ) Παραγωγοί-εξαγωγείς της Λ∆Κ:
— Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd,
Yizheng city,
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou city,
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city,
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai,
— Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai, Zhuhai,
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co.
Ltd., Jiangyin,
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co.
Ltd, Yichang·
δ) Παραγωγοί-εξαγωγείς του Πακιστάν:
— Gatron (Industries) Ltd, Karachi,
— Novatex Ltd, Karachi·
ε) Συνδεδεµένοι εισαγωγείς:
— Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Γερµανία·
στ) Μη συνδεδεµένοι εισαγωγείς:
— Helm AG, Hamburg, Γερµανία,
— Global Services International, Milano, Ιταλία,
— SABIC Italia, Milano, Ιταλία·

(13)

ζ) Κοινοτικοί προµηθευτές:
— Interquisa SA, Madrid, Ισπανία,
— BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Ηνωµένο
Βασίλειο·
η) Κοινοτικοί χρήστες:
— Danone Waters Group, Paris, Γαλλία,
— Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE),
Ιταλία,
— RBC Cobelplast Mononate, Varese, Ιταλία,
— Nestlé Espana SA, Barcelona, Ισπανία.
(10)

Επειδή ήταν αναγκαίο να καθοριστεί η κανονική αξία όσον
αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λ∆Κ στους οποίους
ενδέχετο να µην χορηγηθεί το καθεστώς οικονοµίας της
αγοράς, πραγµατοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση για τον
καθορισµό της κανονικής αξίας µε βάση στοιχεία ανάλογης
χώρας στις εγκαταστάσεις της ακόλουθης εταιρείας:

21.2.2004

Το ιξώδες του πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς
µπορεί επίσης να εκφραστεί µε διαφορετική µορφή, και
συγκεκριµένα ως «αριθµός ιξώδους». Οι δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1628-5 κατέδειξαν ότι η τιµή εγγενούς ιξώδους 0,7 ισοδυναµεί µε
αριθµό ιξώδους 78 ml/g, που αντιστοιχεί στο είδος του
πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς που χρησιµοποιείται για την παραγωγή πλαστικών φιαλών και φύλλων.

4.2 Εξεταζόµενο προϊόν
(14)

Το εξεταζόµενο προϊόν είναι το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό)
πολυµερές µε αριθµό ιξώδους 78 ml/g ή µεγαλύτερο,
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1628-5, καταγωγής Αυστραλίας, Λ∆Κ και Πακιστάν, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20.

(15)

Η έρευνα κατέδειξε ότι όλα τα είδη του εξεταζόµενου
προϊόντος που ορίζεται στην προηγούµενη αιτιολογική
σκέψη, παρουσιάζουν τα ίδια βασικά φυσικά και χηµικά
χαρακτηριστικά και προορίζονται για τις ίδιες χρήσεις, παρά
τις διαφορές τους ως προς το ιξώδες, τις πρόσθετες ύλες
και τη συµπεριφορά τήξεως. Εποµένως, όλα τα είδη του εξεταζόµενου προϊόντος θεωρούνται ως ένα και το αυτό προϊόν
για την παρούσα διαδικασία αντιντάµπινγκ.

Παραγωγός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (εφεξής
«ΗΠΑ»):
— Wellman Inc., Charlotte.
3. Περίοδος της έρευνας
(11)

Η έρευνα σχετικά µε την πρακτική ντάµπινγκ και τη ζηµία
κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2002 έως τις 31
Μαρτίου 2003 (εφεξής η «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που
είχαν σχέση µε την εκτίµηση της ζηµίας κάλυψε την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως το τέλος της περιόδου
έρευνας (εφεξής «η εξεταζόµενη περίοδος»).
4. Εξεταζόµενο προϊόν και οµοειδές προϊόν
4.1 Γενικά

(12)

Το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές («PET») είναι
χηµικό προϊόν που χρησιµοποιείται συνήθως στη βιοµηχανία
πλαστικών, για την παραγωγή φιαλών και φύλλων. Υπάρχει

4.3 Οµοειδές προϊόν
(16)

∆εν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ του εξεταζόµενου
προϊόντος και του PET που παρήχθη και πωλήθηκε αφενός
στην εγχώρια αγορά της Αυστραλίας, της Λ∆Κ, του
Πακιστάν και, αφετέρου, των ΗΠΑ, που χρησιµοποιήθηκαν
ως ανάλογη χώρα για τον καθορισµό της κανονικής αξίας
για τις εισαγωγές από τη Λ∆Κ. Πράγµατι, το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές έχει τα ίδια βασικά φυσικά και
χηµικά χαρακτηριστικά και προορίζεται για τις ίδιες χρήσεις
µε το προϊόν που εξάγεται από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα.

21.2.2004
(17)

(18)
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είδους αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 5 % του συνολικού
όγκου πωλήσεων του συγκρίσιµου είδους PET που εξήχθη
στην Κοινότητα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ
του εξεταζόµενου προϊόντος και του PET που παράγεται
από τον καταγγέλλοντα κοινοτικό κλάδο παραγωγής και
πωλείται στην κοινοτική αγορά. Αµφότερα τα προϊόντα
παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά και
προορίζονται για τις ίδιες χρήσεις.
(23)

Επίσης, εξετάστηκε αν µπορούσε να θεωρηθεί ότι οι εγχώριες
πωλήσεις κάθε είδους PET πραγµατοποιήθηκαν κατά τις
συνήθεις εµπορικές πράξεις, µε τον προσδιορισµό του ποσοστού των επικερδών πωλήσεων του εν λόγω είδους PET σε
ανεξάρτητους πελάτες. Στις περιπτώσεις που ο όγκος πωλήσεων ενός είδους PEΤ που πραγµατοποιήθηκε σε καθαρή
τιµή πώλησης ίση ή µεγαλύτερη από το υπολογισθέν κόστος
παραγωγής αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω είδους και όταν η
µέση σταθµισµένη τιµή αυτού του είδους ήταν ίση ή µεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής, η κανονική αξία
καθορίστηκε µε βάση την πραγµατική εγχώρια τιµή, µε τον
υπολογισµό του µέσου σταθµισµένου όρου των τιµών όλων
των εγχώριων πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την
ΠΕ, ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω πωλήσεις ήταν επικερδείς ή όχι. Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών
πωλήσεων του είδους PET αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο του 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του
είδους αυτού ή όταν η µέση σταθµισµένη τιµή του εν λόγω
είδους ήταν χαµηλότερη από το κόστος παραγωγής, η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση την πραγµατική εγχώρια
τιµή, εκφραζόµενη ως µέσος σταθµισµένος όρος µόνο των
επικερδών πωλήσεων του εν λόγω είδους, εφόσον οι εν λόγω
πωλήσεις αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω είδους.

(24)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων
οιουδήποτε είδους ΡΕΤ αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο
του 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω
είδους, θεωρήθηκε ότι το συγκεκριµένο αυτό είδος
πωλήθηκε σε ανεπαρκείς ποσότητες και ότι η εγχώρια τιµή
δεν µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη βάση για τον καθορισµό της κανονικής αξίας.

(25)

Στις περιπτώσεις που δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι
εγχώριες τιµές ενός συγκεκριµένου είδους που πωλήθηκε
από παραγωγό-εξαγωγέα, προτιµήθηκε η κατασκευασµένη
κανονική αξία αντί των εγχώριων τιµών άλλων παραγωγώνεξαγωγέων. Λόγω του µεγάλου αριθµού των διαφορετικών
ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν (όπως το
ιξώδες, οι πρόσθετες ύλες, η συµπεριφορά τήξεως, κ.λπ.), η
χρησιµοποίηση των εγχώριων τιµών άλλων παραγωγών-εξαγωγέων θα απαιτούσε την πραγµατοποίηση πολλών προσαρµογών, εκ των οποίων οι περισσότερες θα έπρεπε να βασιστούν σε εκτιµήσεις. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι η
κατασκευή της κανονικής αξίας για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα αποτελούσε την καταλληλότερη µέθοδο.

(26)

Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε µε
βάση το κόστος παραγωγής των εξαγόµενων ειδών, το οποίο
προσαρµόστηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο, συν ένα εύλογο
ποσό για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα
(ΠΓ∆) καθώς και εύλογο περιθώριο κέρδους. Προς το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον τα έξοδα πώλησης, τα
γενικά και διοικητικά έξοδα και το κέρδος που πραγµατοποίησε καθένας από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά αποτελούν αξιόπιστα στοιχεία.

Συνεπώς, το PET που παρήχθη και πωλήθηκε στην εγχώρια
αγορά της Αυστραλίας, της Λ∆Κ και του Πακιστάν, το PET
που εξήχθη στην Κοινότητα, το PET που παρήχθη και
πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά ανάλογης χώρας και το PET
που παρήχθη και πωλήθηκε στην Κοινότητα από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής παρουσιάζουν τα ίδια βασικά φυσικά
και χηµικά χαρακτηριστικά και προορίζονται για τις ίδιες
χρήσεις. Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι όλα τα
είδη του PET αποτελούν ενιαία οµάδα προϊόντων και θεωρούνται προϊόντα οµοειδή κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

Β. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Γενική µέθοδος
(19)

Η γενική µέθοδος που περιγράφεται κατωτέρω έχει εφαρµοστεί σε όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Αυστραλίας
και του Πακιστάν, καθώς και στους συνεργασθέντες Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους έχει χορηγηθεί
το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς. Εποµένως, τα πορίσµατα περί πρακτικής ντάµπινγκ για καθεµία από τις ενδιαφερόµενες χώρες εξαγωγής περιγράφουν µόνο την ειδική
κατάσταση που επικρατεί σε καθεµία από αυτές.
1.1 Κανονική αξία

(20)

Όσον αφορά τον καθορισµό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή προσδιόρισε καταρχήν, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα,
κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις του εξεταζόµενου προϊόντος ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση µε τις
συνολικές εξαγωγικές πωλήσεις του στην Κοινότητα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, οι εγχώριες πωλήσεις θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές στις περιπτώσεις που ο συνολικός όγκος των εγχώριων
πωλήσεων που πραγµατοποίησε καθένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 5 % του
συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεών του στην Κοινότητα.

(21)

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προσδιόρισε τα είδη του PET που
πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά από τις εταιρείες που πραγµατοποιούν συνολικά αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις
και τα οποία ήταν τα ίδια ακριβώς ή άµεσα συγκρίσιµα µε
τα είδη που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα.

(22)

Για κάθε είδος προϊόντος που πωλήθηκε στην εγχώρια
αγορά από τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν άµεσα συγκρίσιµο µε το είδος του PET
που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Κοινότητα, καθορίστηκε
κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισµού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός ειδικού
είδους PET θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές όταν ο
συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων ΡΕΤ του εν λόγω
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Τα πραγµατικά εγχώρια έξοδα ΠΓ∆ θεωρήθηκαν αξιόπιστα
όταν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ενδιαφερόµενης εταιρείας µπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση µε τον όγκο των εξαγωγικών πωλήσεων
στην Κοινότητα. Το εγχώριο περιθώριο κέρδους καθορίστηκε
µε βάση τις εγχώριες πωλήσεις των ειδών που πωλήθηκαν
κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις. Για το σκοπό αυτό,
εφαρµόστηκε η µέθοδος που καθορίζεται στην αιτιολογική
σκέψη 22. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούντο τα εν λόγω
κριτήρια, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος όρος των
ΠΓ∆ και/ή του περιθωρίου κέρδους των άλλων εταιρειών
που πραγµατοποίησαν επαρκείς πωλήσεις κατά τις συνήθεις
εµπορικές πράξεις στην ενδιαφερόµενη χώρα.

ρίου ντάµπινγκ στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου
ντάµπινγκ συνεργασθείσας εταιρείας για να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότητα των τυχόν µέτρων.
(34)

1.2 Τιµή εξαγωγής
(28)

(29)

Σε όλες τις περιπτώσεις που το εξεταζόµενο προϊόν εξήχθη
σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιµή εξαγωγής
καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού, ήτοι µε βάση την πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιµή εξαγωγής.
Όσον αφορά τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω
συνδεδεµένου εισαγωγέα, η τιµή εξαγωγής κατασκευάστηκε
µε βάση τις τιµές µεταπώλησης σε ανεξάρτητους πελάτες.
Έγιναν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα,
συµπεριλαµβανοµένων των ΠΓ∆, που επιβάρυναν τον εν
λόγω εισαγωγέα µεταξύ της εισαγωγής και της µεταπώλησης, καθώς και εύλογο περιθώριο κέρδους, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

21.2.2004

Στην περίπτωση που το επίπεδο συνεργασίας µιας χώρας
ήταν χαµηλό, το υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ
καθορίστηκε µε βάση τις εξαγωγικές πωλήσεις προς την Κοινότητα που πραγµατοποιήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές
ποσότητες και χαρακτηρίζονταν από το υψηλότερο περιθώριο ντάµπινγκ. Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε επίσης απαραίτητη, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι το µέρος που δεν συνεργάστηκε είχε ασκήσει πρακτική
ντάµπινγκ σε χαµηλότερο επίπεδο, αλλά και για να µην επιβραβευθεί η άρνηση συνεργασίας.

2. Αυστραλία
(35)

∆ύο παραγωγοί-εξαγωγείς και ένας συνδεδεµένος µε αυτούς
εισαγωγέας απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο.
2.1 Κανονική αξία

(36)

Για όλα τα είδη PET που εξήγαγαν οι Αυστραλοί παραγωγοί-εξαγωγείς, η Επιτροπή µπόρεσε να καθορίσει την
κανονική αξία µε βάση τις πληρωθείσες ή πληρωτέες τιµές,
κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις, από ανεξάρτητους
πελάτες στην εγχώρια αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

2.2 Tιµή εξαγωγής
1.3 Σύγκριση
(30)

(37)

Πραγµατοποιήθηκε η συνήθης σύγκριση της κανονικής αξίας
και των τιµών εξαγωγής στο στάδιο εκ του εργοστασίου. Για
να εξασφαλισθεί δίκαιη σύγκριση µεταξύ της κανονικής
αξίας και της τιµής εξαγωγής, πραγµατοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που
επηρεάζουν τη συγκρισιµότητα των τιµών, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού. Έγιναν
οι κατάλληλες προσαρµογές σε όλες τις περιπτώσεις που
θεωρήθηκαν εύλογες, επαληθεύσιµες και υποστηριζόµενες
από επαληθευµένα στοιχεία.

2.3 Σύγκριση
(38)

1.4 Περιθώριο ντάµπινγκ
(31)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, η µέση σταθµισµένη
κανονική αξία συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής.

(32)

Όσον αφορά τις µη συνεργασθείσες εταιρείες, καθορίστηκε
«υπόλοιπο» περιθωρίου ντάµπινγκ µε βάση τα διαθέσιµα
στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού.

(33)

Για τις χώρες στις οποίες το επίπεδο συνεργασίας ήταν
υψηλό και όπου δεν υπήρχε λόγος να θεωρηθεί ότι κάποιος
παραγωγός-εξαγωγέας αρνήθηκε να συνεργαστεί στην
έρευνα, αποφασίστηκε να καθοριστεί το υπόλοιπο περιθω-

Ένας από τους Αυστραλούς παραγωγούς-εξαγωγείς πραγµατοποίησε εξαγωγικές πωλήσεις στην Κοινότητα απευθείας σε
ανεξάρτητους πελάτες, καθώς και µέσω συνδεδεµένου εισαγωγέα στην Κοινότητα. Συνεπώς, για τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω του συνδεδεµένου εισαγωγέα, η τιµή
εξαγωγής κατασκευάστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισµού.

Για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, ελήφθησαν υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού, οι διαφορές ως προς τους παράγοντες οι οποίες,
κατά τους ισχυρισµούς και όπως αποδείχτηκε, επηρεάζουν
τις τιµές και τη συγκρισιµότητα των τιµών. Βάσει αυτών,
χορηγήθηκαν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά τα έξοδα µεταφοράς, ασφάλισης και
διεκπεραίωσης, οι προµήθειες, το κόστος πίστωσης, τα έξοδα
συσκευασίας καθώς και τα τραπεζικά έξοδα.

2.4 Περιθώριο ντάµπινγκ
(39)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθε είδους του
εξεταζόµενου προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα
συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής κάθε
αντίστοιχου είδους του εξεταζόµενου προϊόντος.
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υποστηρίχθηκε και αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν τις τιµές και
κατεπέκταση τη συγκρισιµότητα των τιµών. Βάσει αυτών,
χορηγήθηκαν προσαρµογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά τα έξοδα µεταφοράς, ασφάλισης και
διεκπεραίωσης, οι προµήθειες, το κόστος πίστωσης και
διάφοροι άλλοι παράγοντες.

Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ
όσον αφορά τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς.
Τα προσωρινά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφραζόµενα ως εκατοστιαίο ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της
Κοινότητας, πριν από την καταβολή δασµού, καθορίζονται
ως εξής:
— Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %,

3.4 Περιθώριο ντάµπινγκ

— Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %.
(41)

∆εδοµένου ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό (µόνο
δύο από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του εξεταζόµενου
προϊόντος έχουν την έδρα τους στην Αυστραλία), το προσωρινό υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ καθορίστηκε στο
επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ντάµπινγκ συνεργασθείσας εταιρείας ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων:

(47)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθε είδους του
εξεταζόµενου προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα
συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής κάθε
αντίστοιχου είδους του εξεταζόµενου προϊόντος.

(48)

Από τη σύγκριση προέκυψε η ύπαρξη πρακτικής ντάµπινγκ
όσον αφορά τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς.
∆εδοµένου ότι οι δύο αυτές εταιρείες ήταν συνδεδεµένες, το
προσωρινό περιθώριο ντάµπινγκ, εκφραζόµενο σε ποσοστό
της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας υπολογίστηκε ως ο µέσος σταθµισµένος όρος των περιθωρίων
ντάµπινγκ των δύο συνεργασθέντων παραγωγών, σύµφωνα
µε την κοινοτική πολιτική έναντι των συνδεδεµένων παραγωγών-εξαγωγέων. Έτσι, ελήφθησαν τα ακόλουθα περιθώρια:

— Υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ: 17,6 %.

3. Πακιστάν
(42)

∆ύο εταιρείες απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο που προοριζόταν για τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Όπως διαπιστώθηκε,
αµφότερες οι εταιρείες συνδέονταν µεταξύ τους.

— Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %,
— Novatex Ltd: 14,8 %.

3.1 Κανονική αξία
(43)

(44)

Για όλα τα είδη PET, εκτός από ένα, το οποίο εξήγαγε ένας
από τους πακιστανούς παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή
µπόρεσε να καθορίσει την κανονική αξία µε βάση τις πληρωθείσες ή πληρωτέες τιµές κατά τις συνήθεις εµπορικές
πράξεις από ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Στην περίπτωση του µοναδικού είδους PET για το
οποίο οι εγχώριες πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά
τις συνήθεις εµπορικές πράξεις ήταν κάτω του 10 %, χρησιµοποιήθηκε η κατασκευασµένη κανονική αξία σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
Ο δεύτερος παραγωγός-εξαγωγέας δεν πραγµατοποίησε
καµία εγχώρια πώληση. Εποµένως, δεδοµένου ότι οι µοναδικοί δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του Πακιστάν συνδέονταν
µεταξύ τους, η κανονική αξία καθορίστηκε µε βάση τις τιµές
του εξεταζόµενου προϊόντος που εφάρµοσε στην εγχώρια
αγορά ο πρώτος παραγωγός-εξαγωγέας, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

(49)

— Υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ: 14,8 %.

4. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
4.1 Καθεστώς οικονοµίας της αγοράς
(50)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του
βασικού κανονισµού, στις έρευνες αντιντάµπινγκ σχετικά µε
τις εισαγωγές καταγωγής Λ∆Κ, η κανονική αξία καθορίζεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου
για τους παραγωγούς που µπορούν να αποδείξουν ότι
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο
γ).

(51)

Εν συντοµία και για ενδεικτικούς µόνο λόγους, τα κριτήρια
αυτά καθορίζονται συνοπτικά παρακάτω:

3.2 Τιµή εξαγωγής
(45)

(46)

Όλες οι πωλήσεις του εξεταζόµενου προϊόντος που πραγµατοποίησαν οι δύο συνδεδεµένοι πακιστανοί παραγωγοί-εξαγωγείς στην κοινοτική αγορά έγιναν σε ανεξάρτητους
πελάτες στην Κοινότητα. Συνεπώς, η τιµή εξαγωγής
καθορίστηκε µε βάση τις πράγµατι πληρωθείσες ή πληρωτέες
τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού
κανονισµού.

∆εδοµένου ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό
(πράγµατι, µόνο δύο από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του
εξεταζόµενου προϊόντος έχουν την έδρα τους στο
Πακιστάν), το προσωρινό υπόλοιπο περιθωρίου ντάµπινγκ
καθορίστηκε στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου
ντάµπινγκ συνεργασθείσας εταιρείας ώστε να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων:

1. Οι επιχειρηµατικές αποφάσεις και ο καθορισµός του
κόστους καθορίζονται µε γνώµονα τις συνθήκες της
αγοράς και χωρίς σηµαντικές κρατικές παρεµβάσεις.

3.3 Σύγκριση

2. Οι λογιστικές καταγραφές υπόκεινται σε ανεξάρτητο
έλεγχο και χρησιµοποιούνται για κάθε σκοπό.

Για να διασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, ελήφθησαν υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού, οι διαφορές των παραγόντων για τις οποίες

3. ∆εν υπάρχουν µείζονες στρεβλώσεις προερχόµενες από
το παλαιό σύστηµα που δεν ακολουθούσε την οικονοµία
της αγοράς.
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4. Η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται µέσω νοµοθεσίας περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
5. Ο καθορισµός των συναλλαγµατικών ισοτιµιών γίνεται µε τιµές αγοράς.
(52)

Οκτώ παραγωγοί-εξαγωγείς της Λ∆Κ ζήτησαν να τους χορηγηθεί το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού και απάντησαν στο ειδικό
έντυπο αίτησης για τους παραγωγούς-εξαγωγείς.

(53)

∆ύο εταιρείες έχουν ήδη αποκλειστεί από την υπαγωγή τους στο καθεστώς αυτό µετά από µια πρώτη
εξέταση της αίτησης, δεδοµένου ότι η εξέταση αυτή δεν απέδειξε ότι πληρούντο όλα τα κριτήρια. Όσον
αφορά τις υπόλοιπες έξι εταιρείες, η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε στις εγκαταστάσεις τους όλα τα
στοιχεία που υποβλήθηκαν στις αιτήσεις για τη χορήγηση καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς και
θεωρήθηκαν απαραίτητα.

(54)

Η έρευνα κατέδειξε ότι δύο από τους οκτώ κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς. Οι υπόλοιπες έξι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Τα κριτήρια
που δεν πληρούσαν οι έξι παραγωγοί-εξαγωγείς περιλαµβάνονται στον πίνακα της αιτιολογικής σκέψης 56.

(55)

Οι δύο παραγωγοί-εξαγωγείς της Λ∆Κ που έτυχαν του καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς είναι οι εξής:
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd,
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd.

(56)

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η θέση κάθε εταιρείας σε σχέση µε τα πέντε κριτήρια που καθορίζει το
άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού.
Θέση κάθε εταιρείας σε σχέση µε τα πέντε κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος
7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού
Kριτήρια
Εταιρεία

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
περίπτωση 1

Άρθρο 2 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
περίπτωση 2

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
περίπτωση 3

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
περίπτωση 4

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)
περίπτωση 5

1

∆εν πληρούται

∆εν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

2

∆εν πληρούται

∆εν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

3

∆εν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

4

∆εν πληρούται

∆εν πληρούται

∆εν πληρούται

∆εν πληρούται

Πληρούται

5

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

6

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

7

Πληρούται

∆εν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

8

Πληρούται

∆εν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πηγή: Απαντήσεις (επαληθευµένες) των συνεργασθέντων κινέζων εξαγωγέων στο ερωτηµατολόγιο.

(57)

Οι συγκεκριµένες εταιρείες και η καταγγέλλουσα είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά
µε τα προαναφερθέντα πορίσµατα.

(58)

Έξι παραγωγοί-εξαγωγείς υποστήριξαν ότι τα συµπεράσµατα ήταν εσφαλµένα και ότι θα έπρεπε να τους
είχε χορηγηθεί καθεστώς οικονοµίας της αγοράς.

(59)

Οι εταιρείες 1 έως 4 ισχυρίστηκαν ότι ο µοναδικός λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε το αίτηµά τους να
τους χορηγηθεί καθεστώς οικονοµίας της αγοράς ήταν το γεγονός ότι ανήκουν στο κράτος ενώ δεν µπόρεσε να αποδειχθεί η κρατική παρέµβαση στις αποφάσεις των ίδιων των εταιρειών.
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(60)

Σύµφωνα µε τις εταιρείες αυτές, το γεγονός ότι µια εταιρεία είναι κρατική δεν σηµαίνει αυτοδικαίως ότι
υπάρχει κρατική παρέµβαση· επιπλέον, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι υπήρχε κρατική παρέµβαση
στη διαχείριση και τις εργασίες των εταιρειών.

(61)

∆υνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, τα αιτήµατα για τη χορήγηση
καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς πρέπει να περιέχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας λειτουργεί υπό συνθήκες οικονοµίας της αγοράς. Ειδικότερα, ο παραγωγός-εξαγωγέας
πρέπει να αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις του όσον αφορά τις τιµές, το κόστος και τους συντελεστές παραγωγής, το τεχνολογικό κόστος και το εργατικό κόστος, την παραγωγή, τις πωλήσεις και τις επενδύσεις,
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παρεχόµενες από την αγορά ενδείξεις, που αντανακλούν την προσφορά και τη
ζήτηση, και χωρίς να υπάρχει σηµαντική παρέµβαση του κράτους στη λήψη των αποφάσεων αυτών.

(62)

Με βάση την προαναφερόµενη διάταξη του βασικού κανονισµού, εναπόκειται στις εταιρείες που ζητούν να
τους χορηγηθεί καθεστώς οικονοµίας της αγοράς να αποδείξουν την απουσία σηµαντικής κρατικής παρέµβασης στις επιχειρηµατικές αποφάσεις τους και όχι στην Επιτροπή.

(63)

Εποµένως, στις περιπτώσεις που οι εταιρείες είναι ενόλω ή κατά πλειοψηφία κρατικές, µε όλες τις συνέπειες
που προκύπτουν όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το διορισµό βασικών στελεχών, όπως
διευθυντών, ο στόχος της έρευνας είναι να εκτιµηθεί επίσης σε ποιο βαθµό µπορεί να παρέµβει το κράτος
σε περίπτωση επιβολής δασµών αντιντάµπινγκ και ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν από την εταιρεία για την
πρόληψη της παρέµβασης αυτής.

(64)

Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, θεωρήθηκε ότι οι εταιρείες που ανήκουν ενόλω ή κατά πλειοψηφία στο
κράτος δεν απέδειξαν ότι έλαβαν κατάλληλα µέτρα για να αποτρέψουν την κρατική παρέµβαση και ότι το
κράτος δεν παρέµβαινε στις επιχειρηµατικές αποφάσεις τους. Υπό τις συνθήκες αυτές, µπορεί να θεωρηθεί
ότι υπήρχε σηµαντική κρατική παρέµβαση στις επιχειρηµατικές αποφάσεις αυτών των ενόλω ή κατά
πλειοψηφία κρατικών εταιρειών. Επιπλέον, λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα του εξεταζόµενου προϊόντος που δεν καθιστά δυνατή την αναδροµή µέχρι έναν συγκεκριµένο παραγωγό, υπάρχει σηµαντικός
κίνδυνος καταστρατήγησης των µέτρων µε την πραγµατοποίηση εξαγωγών µέσω εταιρείας στην οποία
εφαρµόζεται χαµηλότερος δασµός.

(65)

Οι εταιρείες 1 και 2 διαµαρτυρήθηκαν επίσης για το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιήθηκε καµία επιτόπια
επαλήθευση στις εγκαταστάσεις τους και υποστήριξαν ότι τούτο αποτελεί δυσµενή διάκριση σε σχέση µε
τις εταιρείες στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν οι επαληθεύσεις αυτές. Υπενθυµίζεται, ωστόσο, ότι σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του βασικού κανονισµού, οι επιτόπιες επαληθεύσεις δεν είναι υποχρεωτικές αλλά πραγµατοποιούνται όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο. Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 53, οι
αιτήσεις των δύο αυτών εταιρειών έχουν ήδη απορριφθεί µετά από µια πρώτη εξέταση της αίτησης
χορήγησης καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς, από την οποία δεν προέκυπτε η συµµόρφωση µε όλα τα
κριτήρια. Εποµένως, ο ισχυρισµός τους αυτός απορρίφθηκε.

(66)

Οι δύο αυτές εταιρείες υποστήριξαν επίσης ότι, αντίθετα µε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής, οι λογαριασµοί τους ήταν απόλυτα σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα, παρότι ο ελεγκτής είχε επιφυλάξεις ως προς
ορισµένα σηµεία και ότι, εποµένως, πληρούται το κριτήριο 2. Σύµφωνα µε τις εταιρείες αυτές, αν οι λογαριασµοί τους δεν ήταν σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα, οι ελεγκτές δεν θα περιορίζονταν στο να εκφράσουν επιφυλάξεις αλλά θα είχαν απλώς αρνηθεί να πιστοποιήσουν τους ετήσιους λογαριασµούς.

(67)

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι εταιρείες 7 και 4 δεν πληρούσαν το κριτήριο 2. Οι εταιρείες αυτές υποστήριξαν
ότι ο βασικός κανονισµός απαιτεί να διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος των ετήσιων λογαριασµών των εταιρειών, σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα («∆ΛΠ»). Σύµφωνα µε τις εταιρείες αυτές, το γεγονός ότι
οι ελεγκτές ανέφεραν ένα λάθος στους αντίστοιχους ετήσιους λογαριασµούς τους αποδεικνύει ακριβώς ότι
πληρούνται οι όροι του βασικού κανονισµού, και συγκεκριµένα ότι οι λογαριασµοί τους έχουν υποβληθεί
σε ανεξάρτητο έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ.

(68)

Ωστόσο, από γενικής απόψεως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η επαλήθευση των λογαριασµών, σύµφωνα µε τα
∆ΛΠ, απαιτείται µε σκοπό να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των λογαριασµών και, ειδικότερα, των εσόδων, του
κόστους και του κέρδους που έχουν εγγραφεί στη λογιστική της εταιρείας, δηλαδή των τριών βασικών
στοιχείων στα οποία συνίστανται οι επιτόπιες επαληθεύσεις αντιντάµπινγκ. Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι η
γνώµη των ελεγκτών (έγκριση µε ή χωρίς επιφυλάξεις ή άρνηση έγκρισης) εξαρτάται από τη σοβαρότητα
του λάθους που διαπιστώθηκε στους λογαριασµούς, το δε γεγονός ότι ένας ελεγκτής δεν διατυπώνει
«δυσµενή γνώµη» δεν σηµαίνει αυτοδικαίως ότι οι λογαριασµοί τους είναι σωστοί, δεδοµένου ότι η ακρίβεια των λογαριασµών µπορεί διασφαλιστεί µόνο µε έγκριση άνευ επιφυλάξεων του ελεγκτή. Τέλος, όσον
αφορά τις συγκεκριµένες αυτές εταιρείες, επιβεβαιώνεται ότι οι παρατηρήσεις που περιέχει η έκθεση του
ελεγκτή κρίθηκαν ως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι το κριτήριο αυτό δεν
είχε εκπληρωθεί. Εποµένως, το επιχείρηµα αυτό απορρίφθηκε.
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(69)

H εταιρεία 8 υποστήριξε ότι τα λογιστικά ζητήµατα, βάσει των οποίων η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει
το αίτηµα να της χορηγηθεί καθεστώς οικονοµίας της αγοράς, αφορούν σύντοµη περίοδο (το τελευταίο
τρίµηνο του 2001), τη στιγµή της ίδρυσης της εταιρείας. Επιπλέον, σύµφωνα µε την εν λόγω εταιρεία, ο
τύπος αυτός συναλλαγών επιτρέπεται από «τις γενικώς παραδεδεγµένες αρχές της λογιστικής».

(70)

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων εταιρειών, τα λάθη που διαπιστώθηκαν θεωρήθηκαν
σηµαντικά και µη σύµφωνα προς τα ∆ΛΠ. Εποµένως, ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε.

(71)

Τέλος, πολλοί εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την τρίµηνη προθεσµία στην εκτίµησή
της για το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς, όπως απαιτεί το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του
βασικού κανονισµού. Ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι οι επιτόπιες επαληθεύσεις που είχαν προγραµµατιστεί για
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αναβλήθηκαν λόγω των προβληµάτων που συνδέονται µε την επιδηµία του
ΣΟΑΣ. Πράγµατι, παρότι ορισµένες κινεζικές επαρχίες στις οποίες είναι εγκατεστηµένες ορισµένες εταιρείες
δεν περιλαµβάνονταν τη στιγµή εκείνη στον κατάλογο του ΠΟΕ, λόγω της αβεβαιότητας και των πιθανών
αλλαγών που θα µπορούσαν να ανακύψουν µεταξύ της απόφασης µετάβασης επιτόπου και της άφιξης των
υπεύθυνων υπαλλήλων στη Λ∆Κ, αποφασίστηκε να ανασταλούν όλες οι επαληθεύσεις για λόγους σύνεσης.
Μόνο όταν αρθούν όλοι οι περιορισµοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι επιτόπιες επαληθεύσεις. Εποµένως, λόγω των χρονικών περιορισµών, το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση καθεστώτος οικονοµίας της
αγοράς και το ερωτηµατολόγιο αντιντάµπινγκ ελέγχθηκαν συγχρόνως, δηλαδή κατά την ίδια επιτόπια
επαλήθευση.

(72)

Μια εταιρεία θεώρησε ως «αδικαιολόγητη και µεροληπτική» τη στιγµή που αποφασίστηκε να επιλυθεί το
ζήτηµα για το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς. Ωστόσο, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, η διαδικασία επαλήθευσης καθυστέρησε ιδιαίτερα λόγω της επιδηµίας του ΣΟΑΣ, όπως και ο αριθµός των επιτόπιων επαληθεύσεων που έπρεπε να διενεργηθούν λόγω του µεγάλου αριθµού συνεργασθέντων Κινέζων παραγωγώνεξαγωγέων. Επιπλέον, δεδοµένου ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά µε τη χορήγηση καθεστώτος οικονοµίας
της αγοράς κοινοποιήθηκαν συγχρόνως σε όλους τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς, δεν υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι η διαδικασία ήταν µεροληπτική.

(73)

Σύµφωνα µε τις δύο εταιρείες των οποίων οι αιτήσεις χορήγησης καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς
απορρίφθηκαν µετά από πρώτη εξέταση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή χωρίς επιτόπιες επαληθεύσεις, η
µη τήρηση της τρίµηνης προθεσµίας είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι για να
αποφευχθεί κάθε δυσµενής διάκριση µεταξύ των συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων, οι αποφάσεις οι
σχετικές µε τη χορήγηση του καθεστώτος αυτού κοινοποιήθηκαν συγχρόνως σε όλους τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς.
4.2 Ατοµική µεταχείριση

(74)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α), υπολογίζεται, ενδεχοµένως, ενιαίος δασµός σε εθνική
κλίµακα, για τις χώρες στις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 7, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εταιρείες είναι σε θέση να αποδείξουν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5, ότι είναι ελεύθερες να καθορίζουν τις τιµές εξαγωγής και τις εξαγόµενες ποσότητες, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις πώλησης, να εκτελούν τις µετατροπές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε τις τιµές της αγοράς και
να µην υφίστανται κρατικές παρεµβάσεις που επιτρέπουν την καταστρατήγηση των µέτρων, όταν εφαρµόζονται στους εξαγωγείς διαφορετικοί δασµολογικοί συντελεστές.

(75)

Οι οχτώ παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν, πέραν του καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς, και ατοµική µεταχείριση, στην περίπτωση που δεν θα µπορούσαν να τύχουν καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς, ενώ ένας
άλλος παραγωγός-εξαγωγέας ζήτησε µόνο ατοµική µεταχείριση. Από τις διαθέσιµες πληροφορίες προκύπτει
ότι οι εν λόγω τρεις εταιρείες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ατοµικής µεταχείρισης που
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού.

(76)

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τέσσερις εταιρείες, διαπιστώθηκε ότι ανήκαν ενόλω ή κατά πλειοψηφία στο
κράτος. Για τις εταιρείες αυτές, θεωρήθηκε ότι ο κίνδυνος παρέµβασης του κράτους ήταν σηµαντικός. Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα του εξεταζόµενου προϊόντος, που δεν επιτρέπει την αναδροµή έως έναν
συγκεκριµένο παραγωγό, υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος καταστρατήγησης των µέτρων µε την πραγµατοποίηση εξαγωγών µέσω εταιρείας υποκείµενης σε χαµηλότερο δασµό. Εποµένως, επειδή δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 στοιχεία γ) και ε) του βασικού κανονισµού, αποφασίστηκε να
µην χορηγηθεί ατοµική µεταχείριση στις εν λόγω τέσσερις εταιρείες.
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Εποµένως, συνήχθη το συµπέρασµα ότι πρέπει να χορηγηθεί ατοµική µεταχείριση στους ακόλουθους τρεις
παραγωγούς-εξαγωγείς της Λ∆Κ:
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd,
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd.

4.3 Κανονική αξία
4.3.1 Κ αθ ο ρ ι σµό ς τ η ς κ ανο ν ι κή ς αξ ία ς γ ι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς π αρ α γ ω γ ο ύ ς -ε ξ αγ ω γ ε ίς στ ο υ ς
ο π ο ίο υ ς δεν χο ρ η γ ή θ η κ ε κα θ εσ τ ώ ς ο ι κο ν ο µ ία ς τ η ς α γο ρ άς
α) Ανάλογη χώρα
(78)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, για τις χώρες χωρίς καθεστώς οικονοµίας της αγοράς και για τις χώρες µε µεταβατικό καθεστώς, στο βαθµό που δεν µπορεί να χορηγηθεί το
καθεστώς χώρας µε οικονοµία της αγοράς, η κανονική αξία πρέπει να καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την
κατασκευασµένη αξία σε ανάλογη χώρα.

(79)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή είχε εκφράσει την πρόθεσή της να χρησιµοποιήσει τις ΗΠΑ ως ανάλογη χώρα για τον καθορισµό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λ∆Κ και είχε
καλέσει τα ενδιαφερόµενα µέρη να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την επιλογή της χώρας
αυτής.

(80)

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι ΗΠΑ είχαν ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά στον τοµέα του εξεταζόµενου προϊόντος, µε δέκα παραγωγούς που ανέπτυσσαν δραστηριότητες στην αγορά ΒΑΣΕΣ (Βορειοαµερικανική συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών), οκτώ σηµαντικούς αγοραστές και σηµαντικές εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το 15 % της αµερικανικής κατανάλωσης του εξεταζόµενου προϊόντος, η
οποία είναι σηµαντική στην αµερικανική αγορά. Εποµένως, η αµερικανική αγορά θεωρήθηκε ουσιαστική και
αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση µε τον όγκο των κινεζικών εξαγωγών του εξεταζόµενου προϊόντος προς
την ΕΕ.

(81)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Λ∆Κ τάχθηκαν κατά της πρότασης αυτής. Τα επιχειρήµατα που προέβαλαν
κατά της επιλογής των ΗΠΑ ήταν τα ακόλουθα: i) είναι πάγια πρακτική να χρησιµοποιείται µία από τις
χώρες που ενέχονται στην ίδια έρευνα· ii) ο συνεργασθείς αµερικανός παραγωγός είναι συνδεδεµένος µε
κοινοτικό παραγωγό· και iii) το κόστος στις ΗΠΑ είναι υψηλότερο απ' ό,τι στην Κίνα. Τα εν λόγω ενδιαφερόµενα µέρη πρότειναν να χρησιµοποιηθούν ως κατάλληλες ανάλογες χώρες το Πακιστάν ή η ∆ηµοκρατία
της Κορέας, αλλά δεν προσκόµισαν αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι χώρες αυτές αποτελούν
καλύτερη εναλλακτική λύση από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Επιτροπή εξέτασε και τις δύο προτάσεις.

(82)

Όσον αφορά το Πακιστάν, πρέπει να σηµειωθεί ότι δύο µόνο εταιρείες κατασκευάζουν το εξεταζόµενο
προϊόν στο Πακιστάν, έναντι τουλάχιστον οχτώ παραγωγών στις ΗΠΑ. Επιπλέον, οι εισαγωγές PET στο
Πακιστάν υπόκεινται σε δασµούς 20 % ενώ στις ΗΠΑ ο δασµός ανέρχεται σε 6,8 % (+ 0,3 c/kg). Για τους
λόγους αυτούς, η πακιστανική αγορά φαίνεται ότι είναι λιγότερο ανταγωνιστική από την αγορά των ΗΠΑ
στον τοµέα του υπό εξέταση προϊόντος. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι εγχώριες πωλήσεις του Πακιστανού
παραγωγού σε ανεξάρτητους πελάτες ήταν αµελητέες σε σχέση µε τις εξαγωγές του εξεταζόµενου προϊόντος καταγωγής Λ∆Κ και, εποµένως, ήταν πολύ λιγότερο αντιπροσωπευτικές σε σχέση µε τις µαζικές εξαγωγές της Κίνας.

(83)

Όσον αφορά τη ∆ηµοκρατία της Κορέας, η χώρα αυτή δεν υπόκειται στην ίδια έρευνα, όπως ισχυρίστηκαν
διάφοροι εξαγωγείς, αλλά σε µερική ενδιάµεση επανεξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού. Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι όλες οι εταιρείες των Κορεατών παραγωγών ήταν
µεγέθους µικρότερου από της συνεργασθείσας αµερικανικής εταιρείας, η οποία είχε πραγµατοποιήσει
επίσης σαφώς περισσότερες εγχώριες πωλήσεις. Τέλος, αντίθετα µε τους Κινέζους παραγωγούς, ο µεγαλύτερος Κορεάτης παραγωγός είναι εν µέρει κάθετα διαρθρωµένος (δηλαδή παράγει ο ίδιος τουλάχιστον
µία από τις κυριότερες πρώτες ύλες). Εποµένως, η ∆ηµοκρατία της Κορέας δεν θεωρήθηκε ως κατάλληλη
ανάλογη χώρα.

(84)

Η έρευνα δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισµούς σύµφωνα µε τους οποίους οι σχέσεις µεταξύ της αµερικανικής
συνεργασθείσας εταιρείας και ενός Ευρωπαίου παραγωγού θα µπορούσαν να προκαλέσουν στρέβλωση των
στοιχείων που προσκοµίστηκαν. Η Επιτροπή επαλήθευσε εάν οι σχέσεις αυτές είχαν ενδεχοµένως στρεβλωτικές επιπτώσεις επί των τιµών, του κόστους παραγωγής και της αποδοτικότητας του Αµερικανού παραγωγού, ιδίως κατά την επιτόπια επαλήθευση των στοιχείων της εταιρείας. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις για τέτοια στρέβλωση, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ακρίβεια και την αξιοπιστία
των πληροφοριών που παρασχέθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
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(85)

Τέλος, εξετάστηκε επίσης το επιχείρηµα σχετικά µε τη διαφορά του κόστους. Η τιµή της κύριας πρώτης
ύλης (PTA) που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή του εξεταζόµενου προϊόντος από την αµερικανική
εταιρεία και η οποία αντιπροσωπεύει τον σηµαντικότερο παράγοντα του κόστους κατά την παραγωγή του
PET, συγκρίθηκε µε τις τιµές που κατέβαλαν οι κινεζικές εταιρείες για το PTA. Από τη σύγκριση αυτή δεν
προέκυψαν σηµαντικές διαφορές. Εποµένως, το επιχείρηµα αυτό απορρίφθηκε.

(86)

Λαµβανοµένων υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι οι ΗΠΑ αποτελούν
κατάλληλη ανάλογη χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού.
β) Καθορισµός της κανονικής αξίας

(87)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, η κανονική αξία για τους
παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν χορηγήθηκε το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς, καθορίστηκε
µε βάση επαληθευµένα στοιχεία που παραλήφθηκαν από τον παραγωγό της ανάλογης χώρας, δηλαδή βάσει
της πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιµής στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ για τις πωλήσεις συγκρίσιµου
είδους προϊόντος, δεδοµένου ότι οι πωλήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές
πράξεις.

(88)

Κατά συνέπεια, η κανονική αξία καθορίστηκε ως η µέση σταθµισµένη τιµή των εγχώριων πωλήσεων που
εφάρµοσε προς τους µη συνδεδεµένους πελάτες ο συνεργασθείς παραγωγός των ΗΠΑ.
4.3.2 Προσδιορισµός τ ης κα νονικής αξίας για τ ους παραγωγούς -ε ξ αγ ω γ ε ίς στ ο υ ς
ο π ο ίο υ ς χο ρ η γ ή θ η κε τ ο καθ ε σ τ ώ ς ο ι κο ν ο µ ίας τ ης αγ ο ρ άς

(89)

Οι εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε το καθεστώς οικονοµίας της αγοράς κλήθηκαν να απαντήσουν πλήρως
στο ερωτηµατολόγιο που τους εστάλη και να παράσχουν επίσης στοιχεία σχετικά µε τις εγχώριες πωλήσεις
και το κόστος παραγωγής του εξεταζόµενου προϊόντος. Εν συνεχεία, οι απαντήσεις αυτές επαληθεύθηκαν
στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόµενων εταιρειών.

(90)

Όσον αφορά τον προσδιορισµό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή ακολούθησε την ίδια µέθοδο µε εκείνη
που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 20 έως 27.

(91)

Για όλα τα είδη PET, εκτός από ένα, που εξήγαγαν οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς, η Επιτροπή µπόρεσε
να καθορίσει την κανονική αξία µε βάση τις πληρωθείσες ή πληρωτέες τιµές κατά τις συνήθεις εµπορικές
πράξεις από ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του
βασικού κανονισµού. Στην περίπτωση του µοναδικού είδους PET για το οποίο οι εγχώριες πωλήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις ήταν κάτω του 10 %, χρησιµοποιήθηκε η κατασκευασµένη κανονική αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
4.4 Τιµές εξαγωγής

(92)

Όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις προς την Κοινότητα των εξαγωγέων στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς
οικονοµίας της αγοράς ή ατοµικής µεταχείρισης πραγµατοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους αγοραστές στην Κοινότητα και η τιµή εξαγωγής καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού, µε βάση τις πράγµατι πληρωθείσες ή πληρωτέες τιµές.
4.5 Σύγκριση

(93)

Η σύγκριση πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο εκ του εργοστασίου και στο ίδιο στάδιο εµπορίας. Για να διασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, ελήφθησαν υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού
κανονισµού, οι διαφορές των παραγόντων για τις οποίες υποστηρίχθηκε και αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν
τις τιµές και, κατ' επέκταση τη συγκρισιµότητα των τιµών. Βάση αυτών, χορηγήθηκαν προσαρµογές για να
ληφθούν υπόψη οι διαφορές σε ό,τι αφορά τα έξοδα µεταφοράς, ασφάλισης και διεκπεραίωσης, τα έξοδα
φόρτωσης και τα παρεπόµενα έξοδα, το κόστος πίστωσης, τις προµήθειες, τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις και
τα έξοδα µετά την πώληση (εγγύηση κ.λπ.).
4.6 Περιθώριο ντάµπινγκ
4.6.1 Συνερ γ ασθ έντ ες παρ αγωγοί -ε ξα γ ω γ ε ίς στ ο υ ς ο π ο ίο υ ς χο ρ η γ ή θ η κε τ ο κα θ ε σ τ ώ ς
ο ι κο ν ο µ ίας τ ης αγ ο ρ άς/ α τ ο µ ι κή ς µ ε τ αχείρ ι σης

(94)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, για τις δύο εταιρείες στις οποίες
χορηγήθηκε καθεστώς οικονοµίας της αγοράς, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία κάθε είδους του εξεταζόµενου προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα, συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής κάθε
αντίστοιχου είδους του εξεταζόµενου προϊόντος.
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(95)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, για τις τρεις εταιρείες στις οποίες
χορηγήθηκε ατοµική µεταχείριση, η µέση σταθµισµένη κανονική αξία για κάθε είδος προϊόντος που εξήχθη
στην Κοινότητα και καθορίστηκε για την ανάλογη χώρα, συγκρίθηκε µε τη µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής του αντίστοιχου είδους που εξήχθη στην Κοινότητα.

(96)

Ο προσωρινός µέσος σταθµισµένος όρος των περιθωρίων ντάµπινγκ, εκφραζόµενος σε ποσοστό της τιµής
cif ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασµού, καθορίζεται ως εξής:
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

17,4 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

12,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

21,0 %

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd

29,5 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,1 %

4.6.2 Ά λ λο ι πα ρ α γ ω γ ο ί-ε ξαγ ω γ ε ίς
(97)

Η Επιτροπή, για να υπολογίσει το δασµό που εφαρµόζεται σε εθνική κλίµακα σε όλους τους άλλους εξαγωγείς της Λ∆Κ, καθόρισε πρώτα το επίπεδο συνεργασίας. Έγινε σύγκριση µεταξύ των συνολικών εισαγωγών του εξεταζόµενου προϊόντος καταγωγής Λ∆Κ, οι οποίες καθορίστηκαν µε βάση τα στοιχεία της
Eurostat και τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο που παραλήφθηκαν από τους εξαγωγείς της χώρας
αυτής. Βάσει αυτών, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο συνεργασίας προσέγγιζε το 100 %.

(98)

Εποµένως, το περιθώριο ντάµπινγκ υπολογίστηκε ως το µέσο σταθµισµένο περιθώριο του ντάµπινγκ που
καθορίστηκε για τους εναποµένοντες συνεργασθέντες εξαγωγείς, στους οποίους δεν χορηγήθηκε καθεστώς
οικονοµίας της αγοράς ούτε καθεστώς ατοµικής µεταχείρισης. Το περιθώριο ντάµπινγκ για τους εν λόγω
εναποµένοντες συνεργασθέντες εξαγωγείς υπολογίστηκε µε σύγκριση µεταξύ της µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας που καθορίστηκε για την ανάλογη χώρα και της µέσης σταθµισµένης τιµής εξαγωγής που κοινοποίησε ο ενδιαφερόµενος εξαγωγέας.

(99)

Βάσει αυτών, το επίπεδο ντάµπινγκ σε εθνική κλίµακα καθορίστηκε προσωρινά στο 23,2 % της τιµής cif
ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας.

Γ. ΖΗΜΙΑ

1. Κοινοτική παραγωγή
(100) Κατά την περίοδο της έρευνας, το PET παρήχθη από:

— επτά καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς, οι οποίοι συνεργάστηκαν πλήρως µε την Επιτροπή
κατά την έρευνα,
— τέσσερις άλλους παραγωγούς, οι οποίοι υποστήριξαν πλήρως τη διαδικασία και συνεργάστηκαν µε την
Επιτροπή κατά την έρευνα,
— έναν άλλο παραγωγό που υποστήριξε τη διαδικασία και κοινοποίησε ορισµένα στοιχεία γενικού
χαρακτήρα σχετικά µε την παραγωγή και τις πωλήσεις του.
(101) Η καταγγέλλουσα δεν γνωρίζει άλλους παραγωγούς του εξεταζόµενου προϊόντος, ούτε αναγγέλθηκε στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιος άλλος παραγωγός του εξεταζόµενου προϊόντος. Εποµένως, το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές που παράγεται από τις προαναφερόµενες δώδεκα εταιρείες αποτελεί την κοινοτική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.

2. Ορισµός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(102) Η σωρευθείσα παραγωγή των έντεκα κοινοτικών παραγωγών που συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα

ανήλθε σε 1 634 477 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας, ήτοι στο 97 % της συνολικής εκτιµώµενης
παραγωγής PET στην Κοινότητα. Εποµένως, θεωρήθηκε ότι οι έντεκα παραγωγοί που συνεργάστηκαν
πλήρως στην έρευνα αντιπροσωπεύουν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.
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3. Κοινοτική κατανάλωση
3.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
3.1.1 Στ ο ιχεία σχετ ικά µε τ ις εισαγ ω γ ές
(103) Τα στοιχεία τα σχετικά µε τις εισαγωγές αντλήθηκαν από τα στοιχεία της Eurostat όσον αφορά τους

όγκους και τις αξίες που αντιστοιχούν στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20, καθώς και από τα στοιχεία που
υπέβαλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς.
3.1.2 Σ τ ο ι χεία τ ο υ κο ι ν ο τ ικ ο ύ κλάδο υ π αρ α γ ω γ ή ς

(104) Τα στοιχεία τα σχετικά µε τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής αντλήθηκαν από τις επαληθευµένες απαντήσεις

των έντεκα συνεργασθέντων κοινοτικών παραγωγών στο ερωτηµατολόγιο.
3.2 Κοινοτική κατανάλωση

(105) Η φαινοµένη κοινοτική κατανάλωση καθορίστηκε µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους:

— τις συνολικές εισαγωγές του εξεταζόµενου προϊόντος στην Κοινότητα που κοινοποίησε η Eurostat και
τα στοιχεία των παραγωγών-εξαγωγέων,
— τις συνολικές επαληθευµένες πωλήσεις που πραγµατοποίησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στην κοινοτική αγορά και
— τα στοιχεία τα σχετικά µε τις πωλήσεις του άλλου κοινοτικού παραγωγού που κοινοποίησε ορισµένες
πληροφορίες γενικού χαρακτήρα.
(106) Κατά την ΠΕ, η κοινοτική κατανάλωση ανήλθε σε 1 845 962 τόνους, δηλαδή υπερέβη το 37 % του επιπέ-

δου κατανάλωσης που σηµειώθηκε κατά την έναρξη της εξεταζόµενης περιόδου. Η σηµαντική αύξηση της
κατανάλωσης PET προκλήθηκε από τη σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης εµφιαλωµένων ποτών, δηλαδή
των αναψυκτικών και του εµφιαλωµένου νερού. Ανάλογη τάση είχε ήδη διαπιστωθεί σε προγενέστερη
έρευνα (1).

Κοινοτική κατανάλωση
1999 = 100

1999

2000

2001

2002

ΠΕ

1 348 628

1 349 763

1 420 759

1 795 883

1 845 962

100

100

105

133

137

4. Εισαγωγές στην Κοινότητα από τις ενδιαφερόµενες χώρες
4.1 Σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων των σχετικών εισαγωγών
(107) Η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς κατά πόσον οι εισαγωγές καταγωγής Λ∆Κ, Πακιστάν και Αυστραλίας θα

πρέπει να εκτιµηθούν σωρευτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.

(108) Ο όγκος (σε τόνους) και το µερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες σηµείωσαν την

ακόλουθη εξέλιξη:

1999

2000

2001

2002

ΠΕ

144

20

9 000

89 329

120 814

Mερίδιο αγοράς (%)

0

0

0,6

5,0

6,6

Αυστραλία

0

0

5 157

17 031

27 538

Mερίδιο αγοράς (%)

0

0

0,4

0,9

1,5

Πακιστάν

0

8 500

14 678

47 767

74 311

Mερίδιο αγοράς (%)

0

0,6

1,0

2,6

4,0

144

8 520

28 835

154 127

222 663

0

0,6

2,0

8,6

12,1

Λ∆Κ

Συνολικές εισαγωγές από τις
ενδιαφερόµενες χώρες
Συνολικό µερίδιο αγοράς (%)

(1) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 101 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1742/2000 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2000, περί επιβολής προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ΡΕΤ καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της
Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης.
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(109) Από την εξέταση αυτή διαπιστώθηκαν τα εξής:

— τα περιθώρια ντάµπινγκ που καθορίστηκαν για τις εισαγωγές από καθεµία από τις ενδιαφερόµενες
χώρες υπερέβαιναν το ελάχιστο κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού,
— ο όγκος των εισαγωγών από καθεµία από τις εν λόγω χώρες κατά την περίοδο της έρευνας δεν ήταν
αµελητέος, όπως µαρτυρούν τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς που κυµαίνονταν µεταξύ 1,5 % και 6,6 %
κατά την ΠΕ και
— η σωρευτική αξιολόγηση κρίθηκε κατάλληλη στο πλαίσιο των όρων ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των
εισαγωγών καταγωγής των εν λόγω χωρών, όσο και µεταξύ των εν λόγω εισαγωγών και του οµοειδούς
κοινοτικού προϊόντος. Τούτο γίνεται φανερό από το σχετικά παρεµφερές επίπεδο πραγµατοποίησης
πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις κοινοτικές (µεταξύ 10,0 % και 17,9 %), και από το γεγονός
ότι χρησιµοποιούνται παρόµοια κυκλώµατα πωλήσεων. Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι οι εν λόγω εισαγωγές και το οµοειδές προϊόν παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά. Τέλος, οι
τιµές των σχετικών εισαγωγών και του οµοειδούς προϊόντος παρουσιάζουν τις ίδιες τάσεις που αντικατοπτρίζουν την τιµή της βασικής πρώτης ύλης, και συγκεκριµένα της νάφθας (διυλισµένου πετρελαίου).
(110) Για όλους αυτούς τους λόγους, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του

άρθρου 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού και ότι οι εισαγωγές καταγωγής Λ∆Κ, Αυστραλίας και
Πακιστάν πρέπει να εκτιµηθούν σωρευτικά.

4.2 Μερίδιο αγοράς των σχετικών εισαγωγών
(111) Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες άρχισαν µεν το 2000, ανήλθαν

όµως σε σηµαντικά επίπεδα από το 2002 και µετά, µε την έναρξη λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων παραγωγής στις ενδιαφερόµενες χώρες. Το µερίδιο αγοράς τους στην Κοινότητα ανήλθε από 0,6 % το 2000,
σε 8,6 % το 2002, και σε 12,1 % κατά την περίοδο της έρευνας.

4.3 Τιµές των εισαγωγών και πραγµατοποίηση πωλήσεων σε τιµές χαµηλότερες από τις κοινοτικές
(112) Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση µεταξύ των τιµών πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και των τιµών

των παραγωγών-εξαγωγέων των ενδιαφερόµενων χωρών στην κοινοτική αγορά κατά την ΠΕ. Η εν λόγω
σύγκριση πραγµατοποιήθηκε µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και µειώσεων. Οι τιµές του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής προσαρµόστηκαν στις τιµές εκ του εργοστασίου. Οι τιµές των εισαγωγών ήταν οι τιµές
cif στα σύνορα της Κοινότητας, µετά τον εκτελωνισµό, προσαρµοσµένες για να λάβουν υπόψη το στάδιο
εµπορίας και τα έξοδα διεκπεραίωσης, µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, ιδίως
από τους µη συνδεδεµένους εισαγωγείς που συνεργάστηκαν στην έρευνα.

(113) Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι, κατά την ΠΕ, το εξεταζόµενο προϊόν καταγωγής των ενδιαφερόµενων

χωρών πωλήθηκε στην Κοινότητα σε τιµές χαµηλότερες από τις τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής,
ως εξής: Λ∆Κ 13,5-17,9 %, Αυστραλία 10-11,9 % και Πακιστάν 12,7 %.

(114) Τα σχετικά χαµηλά αυτά περιθώρια πωλήσεων σε τιµές που υπολείπονταν των κοινοτικών οφείλονται στην

ύφεση των τιµών που προκλήθηκε από τη συµπεριφορά των παραγωγών-εξαγωγέων των ενδιαφερόµενων
χωρών, οι οποίοι πραγµατοποίησαν πωλήσεις σε τιµές ντάµπιγκ. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
αναγκάστηκε να ευθυγραµµιστεί µε τις τιµές αυτές στην προσπάθειά του να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς
του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, λόγω της µεγάλης εµπορικής ισχύος των διαφόρων σηµαντικών χρηστών
PET, η τιµή είναι το καθοριστικό στοιχείο στην αγορά.

5. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(115) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού, η εξέταση του αντίκτυπου των εισα-

γωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, περιέλαβε επίσης εκτίµηση
όλων των οικονοµικών παραγόντων και των δεικτών που επηρέασαν την κατάσταση του εν λόγω κλάδου
από το 1999 (έτος αναφοράς) έως την ΠΕ.

(116) Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται τα σωρευτικά στοιχεία του κοινοτικό κλάδου παραγωγής που προ-

σκόµισαν οι έντεκα συνεργασθέντες κοινοτικοί παραγωγοί.
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5.1 Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιµοποίηση της ικανότητας
(117) Η παραγωγική ικανότητα καθορίστηκε µε βάση τη θεωρητική µέγιστη ωριαία παραγωγή των εγκατεστηµέ-

νων µηχανών, πολλαπλασιαζόµενη επί του ετήσιου θεωρητικού αριθµού ωρών εργασίας, λαµβανοµένων
υπόψη των διακοπών για τη συντήρηση και άλλων παρόµοιων διακοπών της παραγωγής.
1999

2000

2001

2002

ΠΕ

1 168 334

1 432 785

1 546 672

1 629 703

1 642 100

∆είκτης (1999 = 100)

100

123

132

139

141

Παραγωγική ικανότητα

1 346 074

1 595 962

1 759 762

1 948 248

1 955 954

∆είκτης (1999 = 100)

100

119

131

145

145

Χρησιµοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας

87 %

90 %

88 %

84 %

84 %

∆είκτης (1999 = 100)

100

103

101

96

97

Παραγωγή

(118) Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, µεταξύ του 1999 και της ΠΕ η παραγωγή αυξήθηκε κατά

41 %, γεγονός που εκφράζει τη µεγάλη αύξηση της κοινοτικής κατανάλωσης. Κατά την ίδια περίοδο, η
παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε κατά 45 %, δηλαδή υπερέβη ελαφρά την αύξηση της κατανάλωσης. Η
αύξηση αυτή πρέπει να εκτιµηθεί µε βάση τη µεγάλη ζήτηση που σηµειώθηκε στην Κοινότητα κατά τα
τελευταία αυτά έτη. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εθίγη από τη
ζηµιογόνο πρακτική ντάµπινγκ έως τις 5 Αυγούστου 2000 (1) και εποµένως θα έπρεπε κανονικά να είχε
επωφεληθεί από την αύξηση των πωλήσεων µετά την εξάλειψη του ζηµιογόνου αυτού ντάµπινγκ. Η αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας ήταν απολύτως απαραίτητη για να επιτραπεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς του και να ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση των χρηστών
που, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, θα ενταθεί ακόµη περισσότερο. Ο συντελεστής χρησιµοποίησης της ικανότητας εξελίχθηκε κατά ανοµοιόµορφο τρόπο κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ανερχόµενος σε 84 % κατά
την περίοδο της έρευνας, ποσοστό ελαφρά χαµηλότερο από εκείνο που σηµειώθηκε στην αρχή της περιόδου.

(119) Ορισµένοι εξαγωγείς υποστήριξαν ότι η αύξηση της ικανότητας κατά την εξεταζόµενη περίοδο πρέπει να

ερµηνευθεί ως ένδειξη ευηµερίας και όχι ως ζηµία. Κατά την άποψή τους το ίδιο ισχύει και για τις προγραµµατισµένες νέες επενδύσεις σε νέα ικανότητα.

(120) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε για να ανταποκριθεί στη ζήτηση των

καταναλωτών. Πράγµατι, όπως αναφέρεται στον κανονισµό της Επιτροπής περί επιβολής δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ΡΕΤ καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και
Ταϊλάνδης (2), οι χρήστες της Κοινότητας είχαν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους για ενδεχόµενη έλλειψη
PET στην κοινοτική αγορά µετά την επιβολή των µέτρων.

(121) Επιπλέον, κατά κανόνα απαιτείται µία διετία από τη στιγµή που αποφασίζεται να πραγµατοποιηθούν

επενδύσεις σε νέα ικανότητα έως τη στιγµή εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία της ικανότητας αυτής.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η αύξηση σε νέα ικανότητα κατά την εξεταζόµενη περίοδο
σηµειώθηκε κυρίως µεταξύ του 1999 και του 2000. Εποµένως, η απόφαση εγκατάστασης της νέας αυτής
ικανότητας πρέπει να είχε ληφθεί πριν από την εξεταζόµενη περίοδο, πράγµα που σηµαίνει ότι, αντίθετα µε
τους ισχυρισµούς των εξαγωγέων, η αύξηση της ικανότητας δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «ένδειξη ευηµερίας».

(122) Όσον αφορά την προγραµµατιζόµενη νέα ικανότητα, ορισµένοι κοινοτικοί παραγωγοί ανακοίνωσαν επίσηµα

ότι θα πραγµατοποιήσουν περαιτέρω επενδύσεις σε νέα ικανότητα. Συνεπώς, τούτο ερµηνεύθηκε από
ορισµένους εξαγωγείς ως «ένδειξη ευηµερίας» των κοινοτικών παραγωγών.

(1) Προσωρινοί δασµοί αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ΡΕΤ καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας,
Ταϊβάν και Ταϊλάνδης επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1742/2000 της Επιτροπής, µε ισχύ από τις 6 Αυγούστου
2000.
2
( ) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 194 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1742/2000 της Επιτροπής.
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(123) Αν και επιβεβαιώνεται ότι διάφοροι κοινοτικοί παραγωγοί σκοπεύουν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγω-

γική ικανότητά τους (κατά 300 000-400 000 περίπου τόνους), πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόφαση
αυτή οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης PET στην κοινοτική αγορά. Επιπλέον, η σηµερινή συγκυρία
έχει εξωθήσει πολλούς κοινοτικούς παραγωγούς στο να αναθεωρήσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους, δεδοµένου ότι το επίπεδο των τιµών στην κοινοτική αγορά δυσχεραίνει τη χρηµατοδότηση των προβλεπόµενων
επενδύσεων.

(124) Πράγµατι, ορισµένοι από τους παραγωγούς αναγκάστηκαν ακόµη και να κλείσουν προσωρινά τις εγκατα-

στάσεις τους προς το τέλος της ΠΕ και µετά την περίοδο αυτή, δεδοµένου ότι υπέστησαν χρηµατοοικονοµικές απώλειες λόγω του επιπέδου των σηµερινών τιµών. ∆ύο παραγωγοί έκλεισαν αντίστοιχα τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους, ικανότητας 73 000 τόνων κατά την ΠΕ και ικανότητας 270 000 τόνων µετά το
τέλος της ΠΕ.

5.2 Αποθέµατα
(125) Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται ο όγκος των αποθεµάτων στο τέλος κάθε περιόδου.

Αποθέµατα (σε τόνους)
της συνολικής παραγωγής

1999

2000

2001

2000

ΠΕ

74 796

76 463

112 991

110 020

95 841

6,4 %

5,3 %

7,3 %

6,8 %

5,8 %

(126) Το επίπεδο των αποθεµάτων παρέµεινε σταθερό καθ' όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Επιπλέον, ο οικονοµι-

κός αυτός δείκτης δεν θεωρήθηκε κατάλληλος κατά την παρούσα ανάλυση της ζηµίας, δεδοµένου ότι το
εξεταζόµενο προϊόν είναι ογκώδες και έχει σχετικά χαµηλή αξία ανά κυβικό µέτρο. Εποµένως, για πρακτικούς µόνο λόγους, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα επιδιώκει συνεχώς να περιορίζει στο ελάχιστο το
επίπεδο των αποθεµάτων του.
5.3 Όγκος πωλήσεων, µερίδια αγοράς, µεγέθυνση και µέσες τιµές µονάδας στην ΕΚ

(127) Tα ακόλουθα ποσά αντιστοιχούν στις πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σε ανεξάρτητους

πελάτες στην Κοινότητα.

1999

2000

2001

2002

ΠΕ

994 290

1 249 609

1 286 705

1 426 864

1 403 430

100

126

129

144

141

73,7 %

92,6 %

90,6 %

79,5 %

76,0 %

∆είκτης (1999 = 100)

100

126

123

108

103

Τιµές µονάδας (σε ευρώ/τόνο)

686

1 014

1 125

977

986

∆είκτης (1999 = 100)

100

148

164

143

144

Όγκος πωλήσεων (σε τόνους)
∆είκτης (1999 = 100)
Μερίδιο αγοράς

(128) Ο όγκος των πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 41 % κατά την εξεταζόµενη

περίοδο και κατά 26 % µεταξύ του 1999 και του 2000. Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων πρέπει να
εξεταστεί µε βάση την αυξηµένη κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο, η οποία αυξήθηκε κατά 37 %.
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(129) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ στις 5 Αυγούστου 2000 (1), ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής

µπόρεσε να ανακτήσει τα απολεσθέντα µερίδια αγοράς. Μεταξύ του 1999 και του 2000, το µερίδιο
αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε από το 73,7 % στο 92,6 % της κοινοτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, µετά την εν λόγω περίοδο σχετικής ευηµερίας, το µερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής σηµείωσε νέα κάµψη. Μεταξύ του 2001 και της ΠΕ, το µερίδιο αγοράς µειώθηκε από το
90,6 % στο 76,0 % της κοινοτικής κατανάλωσης, όταν άρχισαν να διεισδύουν στην κοινοτική αγορά οι
εισαγωγές των ενδιαφεροµένων χωρών σε τιµές ντάµπινγκ.

(130) Ενώ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής µπόρεσε, αρχικά, να επωφεληθεί από την αύξηση της κατανάλωσης

και των µέσων τιµών πώλησης, δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών του είχε αυξηθεί κατά 112 % από το
1999 έως το 2001, η αύξηση αυτή διακόπηκε απότοµα το 2002, όταν αναγκάστηκε να µειώσει τις µέσες
τιµές πώλησής του λόγω των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες.

(131) Οι µέσες τιµές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν κατά 48 % µεταξύ του 1999 και

του 2000 για να ανέλθουν εν συνεχεία σε πιο βιώσιµο επίπεδο µετά την επιβολή, το 2000, των µέτρων
αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας,
την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη. Μέρος της αύξησης αυτής οφείλετο εν µέρει στην αύξηση των τιµών των
πρώτων υλών (βλέπε αιτιολογική σκέψη 169 παρακάτω) που µπόρεσε να µεταφέρει στους πελάτες του ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Ωστόσο, χάρη στην αύξηση αυτή µπόρεσε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
να επανακτήσει την αποδοτικότητά του, παρότι τα επίπεδα κέρδους και απόδοσης των επενδύσεων παρέµειναν σχετικά χαµηλά, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατόρθωσε να αυξήσει περαιτέρω τις τιµές του το 2001, αλλά µετά την περίοδο αυτή ακολούθησε περίοδος
ύφεσης των τιµών το 2002 και κατά την ΠΕ. Πράγµατι, από το 2001 έως την ΠΕ, οι τιµές µειώθηκαν
κατά 12 %, γεγονός που συνέπεσε χρονικά µε τον σφοδρό ανταγωνισµό των εισαγωγών καταγωγής των
ενδιαφερόµενων χωρών.

5.4 Αποδοτικότητα, απόδοση των επενδύσεων και ταµειακές ροές
(132) Ως «αποδοτικότητα των κοινοτικών πωλήσεων» νοούνται τα κέρδη που απορρέουν από τις πωλήσεις του

εξεταζόµενου προϊόντος στην κοινοτική αγορά. Η «απόδοση των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού»
και «οι ταµειακές ροές» µπόρεσαν να υπολογιστούν µόνο στο επίπεδο της µικρότερης δυνατής οµάδας
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένου του οµοειδούς προϊόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού.

(133) Επιπλέον, η απόδοση των επενδύσεων υπολογίστηκε µε βάση την απόδοση των συνολικών στοιχείων του

ενεργητικού, η οποία θεωρήθηκε καταλληλότερη για την ανάλυση της τάσης.
1999

2000

2001

2002

ΠΕ

Αποδοτικότητα των πωλήσεων
στην ΕΚ

– 16,4 %

4,0 %

7,6 %

2,9 %

0,9 %

Απόδοση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού

– 12,1 %

3,7 %

7,7 %

2,2 %

0,4 %

Ταµειακές ροές (σε % των συνολικών πωλήσεων)

– 9,7 %

– 4,4 %

20,2 %

19,5 %

14,0 %

(134) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας,

Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής µπόρεσε,
όπως φαίνεται παραπάνω, να αυξήσει τις τιµές του σε πιο βιώσιµο επίπεδο. Ωστόσο, µόλις το 2001 κατόρθωσε να επιτύχει το περιθώριο κέρδους (7 %) που αναφέρεται ως το αναµενόµενο κέρδος του κλάδου στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1742/2000.

(135) Μετά από ύφεση των τιµών το 2002 και κατά την ΠΕ, η οποία συνέπεσε µε τις µαζικές αυξήσεις των εισα-

γωγών σε τιµές ντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του κοινοτικού
κλάδου άρχισε να επιδεινώνεται εκ νέου. Tο περιθώριο κέρδους που επιτεύχθηκε κατά την ΠΕ µόλις υπερέβαινε το νεκρό σηµείο και δεν επαρκούσε για τη χρηµατοδότηση των επανεπενδύσεων που ζητούσαν οι
πελάτες.

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1742/2000 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2000, περί επιβολής προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ΡΕΤ καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης.
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(136) Πράγµατι, η αποδοτικότητα των κοινοτικών πωλήσεων και η αποδοτικότητα των συνολικών στοιχείων του

ενεργητικού παρουσιάζουν τις ίδιες τάσεις, και συγκεκριµένα βελτίωση από το 1999 έως το 2001, και εν
συνεχεία επιδείνωση από το 2001 έως την ΠΕ.

(137) Η τάση των ταµειακών ροών εξελίχθηκε κατά τρόπο ανάλογο, παρά την υστέρηση ενός έτους, η οποία

οφείλετο στις µεταπτώσεις των βραχυπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού λόγω της αύξησης των πωλήσεων.
5.5 Επενδύσεις και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

Επενδύσεις

1999

2000

2001

2002

ΠΕ

17 818

19 371

69 813

44 179

34 380

(138) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας,

Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποφάσισε
να πραγµατοποιήσει επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα.

(139) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαιτείται περίπου µία διετία από τη στιγµή που αποφασίζεται να πραγµατο-

ποιηθούν επενδύσεις σε νέα ικανότητα έως τη στιγµή θέσης σε λειτουργίας της ικανότητας αυτής. Ωστόσο,
το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή λήψεως της απόφασης πραγµατοποίησης επενδύσεων
έως τη λογιστική καταχώριση των νέων µηχανηµάτων στον ισολογισµό είναι πιο σύντοµο, δεδοµένου ότι οι
επενδύσεις εγγράφονται στον ισολογισµό από την έναρξη ήδη των εργασιών κατασκευής. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το προαναφερόµενο επίπεδο επενδύσεων δεν αντιστοιχεί πάντα σε άµεση αύξηση της
ικανότητας, όπως αναφέρεται αυτή στην αιτιολογική σκέψη 117.

(140) Η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, τόσο από εξωτερικές πηγές χρηµα-

τοδότησης όσο και από τις µητρικές εταιρείες, δεν εθίγη σοβαρά κατά την εξεταζόµενη περίοδο.

5.6 Απασχόληση, παραγωγικότητα και µισθοί

Αριθµός απασχολούµενων
∆είκτης (1999 = 100)
Εργατικό κόστος (σε χιλιάδες
ευρώ)
∆είκτης (1999 = 100)
Παραγωγικότητα
απασχολούµενο)

(σε

∆είκτης (1999 = 100)

τόνους/

1999

2000

2001

2002

ΠΕ

1 606

1 692

1 701

1 681

1 659

100

105

106

105

103

31 291

33 236

34 541

35 478

36 045

100

106

110

113

115

727

847

909

969

990

100

116

125

133

136

(141) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παραγωγή του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 41 % κατά

την εξεταζόµενη περίοδο. Παρά την αύξηση, ο αριθµός των απασχολούµενων στην παραγωγή παρέµεινε
σχεδόν αµετάβλητος.

(142) Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πραγµατοποίησε επενδύσεις σε νέες

εγκαταστάσεις υψηλής αυτοµατοποίησης που δεν απαιτούν σηµαντικές αυξήσεις του εργατικού δυναµικού.
Πράγµατι, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 36 % κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ενώ, κατά το ίδιο διάστηµα, το εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 15 %.
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5.7 Ανάκαµψη από τις επιπτώσεις των προηγούµενων πρακτικών ντάµπινγκ
(143) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ το 2000 (1), ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατόρθωσε να

αυξήσει τις µέσες τιµές πώλησής του σε πιο βιώσιµο επίπεδο, διατηρώντας συγχρόνως το µερίδιο αγοράς
του στην αυξανόµενη αγορά PET. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 134, ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής επέτυχε βιώσιµο περιθώριο κέρδους το 2001. Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ανέκαµψε από τις επιπτώσεις των προηγούµενων πρακτικών ντάµπινγκ.
5.8 Μέγεθος του πραγµατικού περιθωρίου ντάµπινγκ

(144) Τα περιθώρια ντάµπινγκ διευκρινίζονται στο τµήµα το σχετικό µε την πρακτική ντάµπινγκ (βλέπε αιτιολο-

γικές σκέψεις 40, 48 και 96). Tα περιθώρια αυτά υπερβαίνουν σαφώς το ελάχιστο κατώτατο όριο που
καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. Επιπλέον, λόγω του όγκου και της
τιµής των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ, ο αντίκτυπος του πραγµατικού περιθωρίου
ντάµπινγκ δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέος.
6. Συµπέρασµα σχετικά µε τη ζηµία

(145) Υπενθυµίζεται ότι, µετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής Ινδίας,

Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
ενίσχυσε αµέσως τη θέση του. Οι µέσες τιµές των πωλήσεών του στην Κοινότητα αυξήθηκαν µε ρυθµό
64 % µεταξύ του 1999 και του 2001 (γεγονός που αντιστάθµισε εν µέρει τις αυξηµένες τιµές των πρώτων
υλών) ενώ ο όγκος των πωλήσεων στην ΕΚ αυξήθηκε µε ρυθµό 29 %. Εποµένως, αυξήθηκε η αποδοτικότητα. Το 2001 ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατόρθωσε να εξασφαλίσει το περιθώριο κέρδους που
αναφερόταν ως αναµενόµενο περιθώριο στον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1742/2000, γεγονός που επέτρεψε να
γίνουν επενδύσεις σε νέα ικανότητα, όπως ζητούσαν οι πελάτες και να αναληφθούν περιβαλλοντικά έργα,
όπως η ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων φιαλών.

(146) Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µαζική εισροή εισαγωγών από τις ενδιαφερόµενες χώρες στην κοινο-

τική αγορά, η οποία άρχισε το 2002, προκάλεσε ύφεση των τιµών στην κοινοτική αγορά. Ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής έχασε µερίδιο αγοράς και η χρηµατοοικονοµική σταθερότητά του απειλήθηκε εκ νέου,
όπως µαρτυρούν τα πενιχρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατά του.

(147) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη

σηµαντική ζηµία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού.
∆. ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
(148) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε αν η σηµαντική

ζηµία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισµού, η Επιτροπή εξέτασε επίσης διάφορους άλλους παράγοντες που θα µπορούσαν να είχαν προκαλέσει
ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής ώστε να διασφαλιστεί ότι η προκαλούµενη από τους εν λόγω
άλλους παράγοντες ζηµία δεν είχε αποδοθεί εσφαλµένα στις εν λόγω εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ.

(149) Επί του παρόντος µέτρα αντιντάµπινγκ εφαρµόζονται στις εισαγωγές καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, ∆ηµο-

κρατίας της Κορέας, Μαλαισίας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αιτιολογική σκέψη
3, τα µέτρα αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Κορέας και Ταϊβάν αποτελούν τη στιγµή αυτή αντικείµενο ενδιάµεσης επανεξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού. Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα εξέταση.

2. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ
(150) Ο όγκος του PET καταγωγής των ενδιαφερόµενων χωρών αυξήθηκε αισθητά κατά την εξεταζόµενη

περίοδο. Όπως προκύπτει από τον πίνακα της αιτιολογικής σκέψης 108, οι εισαγωγές από τις τρεις ενδιαφερόµενες χώρες, σχεδόν ανύπαρκτες το 1999, αυξήθηκαν σε 223 000 τόνους κατά την ΠΕ, που ισοδυναµούν µε µερίδιο αγοράς 12,1 %.

(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1742/2000 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2000, περί επιβολής προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ΡΕΤ καταγωγής Ινδίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, ∆ηµοκρατίας της Κορέας, Ταϊβάν και Ταϊλάνδης.
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(151) Η ουσιώδης αύξηση του όγκου των εισαγωγών καταγωγής των ενδιαφερόµενων χωρών καθώς και του µερι-

δίου αγοράς τους το 2002 και κατά την ΠΕ, σε τιµές που υπολείπονταν σηµαντικά σε σχέση µε τις τιµές
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συνέπεσε χρονικά µε την επιδείνωση της κατάστασης του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής κατά την ίδια ακριβώς περίοδο.

(152) Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 113 ανωτέρω, οι εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες υπολείπο-

νταν σηµαντικά της µέσης τιµής πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, µε περιθώρια πωλήσεων σε
τιµές χαµηλότερες των κοινοτικών από 10 % έως 17,9 %.

(153) Εποµένως, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι η πίεση που άσκησαν οι σχετικές εισαγωγές — των

οποίων ο όγκος και το µερίδιο αγοράς αυξήθηκαν σηµαντικά από το 2001 και µετά και που πραγµατοποιήθηκαν σε χαµηλές τιµές ντάµπινγκ — συνέβαλαν καθοριστικά στη µείωση των τιµών και στην απώλεια
µεριδίου αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, ως εκ τούτου, στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασής του.
3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων
3.1 Εισαγωγές καταγωγής άλλων τρίτων χωρών

(154) Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, η εξέλιξη των εισαγωγών από χώρες που δεν αφορά η παρούσα έρευνα

ήταν η ακόλουθη:

2002

ΠΕ

1999

2000

2001

Iνδία

38 393

4 920

3 909

2 258

2 899

Ινδονησία

27 537

3 121

5 370

4 461

3 548

∆ηµοκρατία της Κορέας

88 790

5 361

2 818

86 748

95 414

Mαλαισία

29 481

4 917

8 327

12 983

10 566

Tαϊβάν

38 595

7 500

589

27 787

25 748

Tαϊλάνδη

23 880

441

0

18

18

247 266

26 260

21 013

134 255

138 193

Βραζιλία

0

6

0

8 464

8 464

Toυρκία

12 811

1 692

2 636

7 206

7 950

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

21 983

32 431

31 465

18 577

15 855

Άλλες τρίτες χώρες που δεν υπόκεινται σε δασµούς αντιντάµπινγκ

47 686

3 192

13 381

5 767

7 302

Υποσύνολο

82 480

37 321

47 482

40 014

39 571

Συνολικές εισαγωγές από τρίτες
χώρες που δεν αφορά η
παρούσα έρευνα

329 746

63 581

68 495

174 269

177 764

Τρίτες χώρες που υπόκεινται σε
δασµούς αντιντάµπινγκ

Υποσύνολο
Τρίτες χώρας που δεν υπόκεινται
σε δασµούς αντιντάµπινγκ

(155) Μετά την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ το 2000, οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες που δεν αφορά η

παρούσα έρευνα µειώθηκαν δραστικά. Σε καµία από τις χώρες αυτές, εκτός από τη ∆ηµοκρατία της Κορέας
και την Ταϊβάν, δεν σηµειώθηκε αύξηση του όγκου σε απόλυτες τιµές σε τέτοιο βαθµό ώστε να προκαλέσει
ζηµία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ή να συµπέσει χρονικά µε τη ζηµία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
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(156) Ωστόσο, οι τάσεις των εισαγωγών της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και την Ταϊβάν, ήταν παρόµοιες µε τις

τάσεις των εισαγωγών καταγωγής των ενδιαφεροµένων χωρών, µε έντονη αύξηση του όγκου προς το τέλος
της εξεταζόµενης περιόδου. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή συνέπεσε χρονικά µε την επιδείνωση της κατάστασης
του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι ο συνδυασµένος όγκος των εισαγωγών από
τις δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύει µόνο το ήµισυ περίπου του όγκου των εισαγωγών από τις τρεις ενδιαφερόµενες χώρες.

(157) Καµία από τις άλλες χώρες δεν σηµείωσε σηµαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά την εξεταζό-

µενη περίοδο.

(158) Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι µέσες τιµές cif, µείον τους δασµούς αντιντάµπινγκ, για τις

εισαγωγές καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Κορέας ανέρχονταν σε 842 ευρώ/τόνο και, για την Ταϊβάν, σε
784 ευρώ/τόνο κατά την ΠΕ. Οι ισχύοντες δασµοί αντιντάµπινγκ κυµαίνονται από 0 ευρώ/τόνο σε
148,3 ευρώ/τόνο για τη ∆ηµοκρατία της Κορέας, και από 47 ευρώ/τόνο σε 69,5 ευρώ/τόνο για την
Ταϊβάν. Ο συντελεστής για τις τρίτες χώρες ανέρχεται σε 6,5 % τόσο για τη ∆ηµοκρατία της Κορέας όσο
και για την Ταϊβάν.

(159) Ως εκ τούτου, η µέση τιµή, µετά την καταβολή του δασµού, των εισαγωγών PET καταγωγής ∆ηµοκρατίας

της Κορέας κυµαινόταν µεταξύ 896 ευρώ/τόνο και 1 044 ευρώ/τόνο, ενώ η αντίστοιχη τιµή των εισαγωγών καταγωγής Ταϊβάν κυµαινόταν µεταξύ 882 ευρώ/τόνο και 905 ευρώ/τόνο. ∆εδοµένου ότι η µέση
τιµή πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ ανερχόταν σε 986 ευρώ/τόνο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 127, η µέση τιµή εξαγωγής αντιστοιχεί σε περιθώριο πωλήσεων σε τιµές
χαµηλότερες των κοινοτικών 0 έως 9,1 % για τη ∆ηµοκρατία της Κορέας και σε 8,2 έως 10,5 % για τις
εισαγωγές καταγωγής Ταϊβάν. Επιπλέον, είναι πιθανό να αυξήθηκε το µερίδιο των εισαγωγών των εξαγωγέων που υπόκεινται σε χαµηλότερο δασµό αντιντάµπινγκ εις βάρος των εξαγωγέων που υπόκεινται σε
υψηλότερο δασµό αντιντάµπινγκ.

(160) Εποµένως, προς το παρόν, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι ορισµένες από τις εισαγωγές PET καταγωγής

∆ηµοκρατίας της Κορέας και της Ταϊβάν συνέβαλαν επίσης στη ζηµία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.
Πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι τα µέτρα που εφαρµόστηκαν στις δύο αυτές χώρες αποτελούν επί του
παρόντος αντικείµενο ενδιάµεσης επανεξέτασης κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, η οποία θα καθορίσει αν τα ισχύοντα µέτρα επαρκούν για την εξουδετέρωση της
πρακτικής ντάµπινγκ που προκάλεσε τη ζηµία.
3.2 Τιµές των πρώτων υλών
3.2.1 Προκαταρκτ ικές παρατ ηρήσεις

(161) Τα τριµηνιαία στοιχεία σχετικά µε τις µέσες τιµές πώλησης του PET στην ΕΚ και το κόστος των πρώτων

υλών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα ανάλυση κοινοποιήθηκαν από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
3.2.2 Α ι τ ι ώ δ η ς συ ν ά φ ε ι α ω ς πρ ο ς τ ι ς τ ι µ έ ς τ ω ν πρ ώ τ ω ν υ λώ ν

(162) Το κόστος παραγωγής του PET εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό (περίπου κατά τα δύο τρίτα) από τις τιµές των

πρώτων υλών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως του ηλεκτρικού ρεύµατος και του αερίου
(µεταβλητό κόστος). Οι τιµές του καθαρού τερεφθαλικού οξέος (PTA), καθώς και άλλων συντελεστών
παραγωγής όπως της µονοαιθυλενογλυκόλης (MEG) και του τερεφθαλικού διµεθυλίου (DMT) εκφράζουν
τις τιµές του πετρελαίου. Εποµένως, προς το σκοπό της διαδικασίας, θεωρήθηκε σκόπιµο να αξιολογηθεί
κατά πόσον οι αυξήσεις του PTA µεταφέρθηκαν στους πελάτες ή αν ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
βρέθηκε σε αδυναµία να συµβιβάσει την αύξηση των πρώτων υλών µε τις µέσες τιµές πώλησης.

(163) Εν προκειµένω, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ δύο κατηγοριών κοινοτικών παραγωγών PET, και συγκε-

κριµένα µεταξύ εκείνων που αγοράζουν τις πρώτες ύλες τους από συνδεδεµένες εταιρείες («κάθετα διαρθρωµένων παραγωγών») και εκείνων που εφοδιάζονται από εξωτερικούς προµηθευτές («ανεξάρτητων παραγωγών»).

(164) Κατ' αρχάς, καθορίστηκε αν οι τιµές των πρώτων υλών ήταν διαρθρωτικά διαφορετικές λόγω του γεγονό-

τος ότι οι κάθετα διαρθρωµένοι παραγωγοί αγόραζαν τις πρώτες ύλες τους από συνδεδεµένους προµηθευτές ενώ οι ανεξάρτητοι παραγωγοί από εξωτερικούς προµηθευτές.
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(165) Όπως διαπιστώθηκε, το κόστος των πρώτων υλών για τους κάθετα διαρθρωµένους παραγωγούς δεν

διέφερε σηµαντικά από το κόστος των ανεξάρτητων παραγωγών. Ως εκ τούτου, για την παρούσα ανάλυση,
το κόστος των πρώτων υλών για τους κοινοτικούς παραγωγούς µπόρεσε να εκτιµηθεί για το σύνολο των
κοινοτικών παραγωγών.

(166) Αφού καθορίστηκε ότι οι επιπτώσεις των πρώτων υλών µπορούσαν να εκτιµηθούν ανεξάρτητα από το αν ο

παραγωγός ήταν κάθετα διαρθρωµένος ή ανεξάρτητος, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των τιµών στα
διάφορα επίπεδα για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στο σύνολό του.

(167) Όπως επεξηγήθηκε στην παραπάνω αιτιολογική σκέψη 12, το πολυ(αιθυλενοτερεφθαλικό) πολυµερές παρά-

γεται µε την ανάµειξη του PTA (ή DMT) µε το MEG. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η τριµηνιαία
εξέλιξη των τιµών των πρώτων υλών (PTA/DMT και MEG) για την παραγωγή του PET και η µέση τιµή της
τριµηνιαίας πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(168) Επιπλέον, για να επιτραπεί σύγκριση µε την τιµή του πετρελαίου, διευκρινίζονται, για την ίδια περίοδο, οι

τριµηνιαίες τιµές της νάφθας (διυλισµένου πετρελαίου), κύριας πρώτης ύλης για την παραγωγή του παραξυλόλιου (ΡΧ), το οποίο υπεισέρχεται κατά τα δύο τρίτα στην παραγωγή PTA.

∆είκτης

Μέση τιµή
των πρώτων
υλών του
PET (κυρίως
PTA) (**)

∆είκτης

12,67

100

466

100

634

100

2ο τρίµηνο του 1999

16,36

137

454

97

633

100

3ο τρίµηνο του 1999

21,61

178

532

114

701

111

4ο τρίµηνο του 1999

25,09

200

585

126

756

119

1ο τρίµηνο του 2000

26,55

224

645

138

941

148

2ο τρίµηνο του 2000

24,93

201

692

148

1 087

171

3ο τρίµηνο του 2000

27,56

216

741

159

1 108

175

4ο τρίµηνο του 2000

25,69

208

735

158

1 050

166

1ο τρίµηνο του 2001

23,85

202

702

151

1 164

184

2ο τρίµηνο του 2001

23,86

194

734

158

1 228

194

3ο τρίµηνο του 2001

22,54

158

734

158

1 139

180

4ο τρίµηνο του 2001

17,36

122

688

148

984

155

1ο τρίµηνο του 2002

18,53

144

575

123

936

148

2ο τρίµηνο του 2002

23,02

174

657

141

1 052

166

3ο τρίµηνο του 2002

26,41

203

667

143

986

155

4ο τρίµηνο του 2002

26,82

210

653

140

926

146

1ο τρίµηνο του 2003

33,80

298

690

148

1 001

158

Μέση τιµή
νάφθας (*)

1ο τρίµηνο του 1999

Περίοδος

Μέση τιµή
πώλησης του
PET (**)

(*) Πηγή: ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας: τιµές τοις µετρητοίς των πετρελαϊκών προϊόντων, Ρότερνταµ, σε ευρώ/βαρέλι.
(**) Πηγή: Στοιχεία που κοινοποίησαν οι κοινοτικοί παραγωγοί, σε ευρώ/τόνο.
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(169) Όπως προκύπτει από τον πίνακα, οι τιµές που κατέβαλαν οι κοινοτικοί παραγωγοί για τις πρώτες ύλες

αυξήθηκαν κατά 59 % από το πρώτο τρίµηνο του 1999 έως το τρίτο τρίµηνο του 2000, από 466 ευρώ/
τόνο σε 741 ευρώ/τόνο, ενώ η τιµή της νάφθας αυξήθηκε κατά 116 % κατά την ίδια περίοδο. Μεταξύ
του τρίτου τριµήνου του 2000 και του τρίτου τριµήνου του 2001, οι τιµές των πρώτων υλών παρέµειναν
σχετικά σταθερές, ενώ κατά την υποπερίοδο µεταξύ του τρίτου τριµήνου του 2001 και του τέλους της
ΠΕ, οι τιµές αυτές µειώθηκαν ελαφρά ενώ η τιµή της νάφθας αυξήθηκε κατά 188 %.

(170) Εν τω µεταξύ, οι µέσες τιµές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν κατά 75 % από το

πρώτο τρίµηνο του 1999 έως το τρίτο τρίµηνο του 2000, από 634 ευρώ/τόνο σε 1 108 ευρώ/τόνο.
Μεταξύ του τρίτου τριµήνου του 2000 και του τρίτου τριµήνου του 2001, οι µέσες τιµές πώλησης
παρουσιάζουν µικρές µόνο διακυµάνσεις, µε καθαρή απόκλιση 3 % µόνο κατά την περίοδο αυτή. Τέλος,
µεταξύ του τρίτου τριµήνου του 2001 και του τέλους της ΠΕ, η µέση τιµή πώλησης µειώθηκε από
1 139 ευρώ/τόνο σε 1 001 ευρώ/τόνο.

(171) Κατά τη σύγκριση της εξέλιξης των τιµών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής (δηλαδή των τιµών των

πρώτων υλών και των µέσων τιµών πώλησης) παρατηρείται ότι, κατά την πρώτη υποπερίοδο (µεταξύ του
πρώτου τριµήνου του 1999 και του τρίτου τριµήνου του 2000), οι τιµές των πρώτων υλών και οι µέσες
τιµές πώλησης αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 59 % και κατά 75 %. Αντίθετα, κατά την επόµενη υποπερίοδο
(µεταξύ του τρίτου τριµήνου του 2000 και του τρίτου τριµήνου του 2001), τόσο οι τιµές των πρώτων
υλών όσο και οι µέσες τιµές πώλησης παρέµειναν σταθερές. Τέλος, κατά την τελευταία υποπερίοδο (µεταξύ
του τρίτου τριµήνου του 2001 και του πρώτου τριµήνου του 2001), οι τιµές των πρώτων υλών µειώθηκαν
κατά 6 % και η µέση τιµή πώλησης κατά 13 %, δηλαδή περισσότερο απ' ό,τι ήταν αναγκαίο για να αντισταθµίσει την κάµψη των τιµών των πρώτων υλών.

(172) Το γεγονός ότι οι µέσες τιµές πώλησης µειώθηκαν περισσότερο από τις τιµές των πρώτων υλών πρέπει να

θεωρηθεί ως άµεση συνέπεια της ύφεσης των τιµών που προκλήθηκε από τις εισαγωγές σε τιµές ντάµπινγκ.

(173) Εποµένως, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι το κόστος των πρώτων υλών δεν συνέβαλε σηµαντικά

στη ζηµία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, δεδοµένου ότι όλες οι αυξήσεις των πρώτων υλών (που
περιλαµβάνουν όλες τις διακυµάνσεις των ανάντη τιµών) µεταφέρθηκαν στους πελάτες. Μόνο κατά την
τελευταία υποπερίοδο µειώθηκαν οι µέσες τιµές πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής περισσότερο
από τις τιµές των πρώτων υλών λόγω του ανταγωνισµού των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ.

3.3 Αιτιώδης συνάφεια λόγω των µεταβολών στη διάρθρωση της κατανάλωσης

(174) Όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η κατανάλωση PET στην Κοινότητα αυξήθηκε κατά 37 % κατά

την εξεταζόµενη περίοδο. Εποµένως, θεωρείται προσωρινά ότι η εξέλιξη της κατανάλωσης δεν προκάλεσε
ζηµία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

3.4 Αιτιώδης συνάφεια λόγω των τιµών µεταβίβασης

(175) Ορισµένοι εξαγωγείς υποστήριξαν ότι η ζηµία των κοινοτικών παραγωγών που ανήκουν σε πολυεθνικές

εταιρείες µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες του οµίλου ζήτησαν από τη θυγατρική εταιρεία
στην ΕΚ να καταβάλει ιδιαίτερα υψηλές τιµές για τις παρασχεθείσες πρώτες ύλες.

(176) Εν προκειµένω, υπενθυµίζεται ότι δεν σηµειώθηκαν διαφορές µεταξύ των κάθετα διαρθρωµένων και των

ανεξάρτητων κοινοτικών παραγωγών, όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 165. ∆εδοµένου ότι ο
ισχυρισµός αφορά τους κάθετα διαρθρωµένους παραγωγούς και επειδή δεν διαπιστώθηκαν διαρθρωτικές
αλλαγές µεταξύ των τιµών των πρώτων υλών που κατέβαλαν οι κάθετα διαρθρωµένοι παραγωγοί και οι
ανεξάρτητοι παραγωγοί, το επιχείρηµα αυτό απορρίφθηκε.
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3.5 Συµπέρασµα σχετικά µε την αιτιώδη συνάφεια
(177) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συµπέρασµα ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ των εισα-

γωγών σε τιµές ντάµπινγκ και της ζηµίας του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Το συµπέρασµα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, οι εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες αυξήθηκαν
σηµαντικά, ως προς τον όγκο και τα µερίδια αγοράς, και ότι πραγµατοποιήθηκαν σε τιµές σαφώς χαµηλότερες από τις τιµές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η
απότοµη αύξηση των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ συνέπεσε µε την επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(178) Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι ορισµένες εισαγωγές από την Ταϊβάν και τη

∆ηµοκρατία της Κορέας συνέβαλαν επίσης στη ζηµία. Ωστόσο, τίποτα δεν φανερώνει ότι οι δυνητικές επιπτώσεις των εισαγωγών αυτών είναι τέτοιες ώστε να µπορούν να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ
των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ από την Αυστραλία, το Πακιστάν και τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
και της ζηµίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής λόγω των εισαγωγών µε ντάµπινγκ. ∆εν
προβλήθηκαν ούτε διαπιστώθηκαν άλλοι παράγοντες που θα µπορούσαν να θίξουν σηµαντικά την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

Ε. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικές εκτιµήσεις
(179) Εξετάστηκε αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι δεν είναι

προς το συµφέρον της Κοινότητας να επιβληθούν δασµοί αντιντάµπινγκ επί των εισαγωγών των ενδιαφερόµενων χωρών. Προς το σκοπό αυτό, και σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού,
το κοινοτικό συµφέρον προσδιορίστηκε µε βάση εκτίµηση όλων των σχετικών συµφερόντων στο σύνολό
τους, τουτέστιν, του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων — εµπόρων καθώς και των χρηστών
και προµηθευτών του εξεταζόµενου προϊόντος.

(180) Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγιο στους εισαγωγείς-εµπόρους, στους προµηθευτές πρώτων υλών, στους

βιοµηχανικούς χρήστες καθώς και σε διάφορες ενώσεις χρηστών. Συνολικά, εστάλησαν 84 ερωτηµατολόγια.

(181) Τα ακόλουθα ενδιαφερόµενα µέρη έστειλαν πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο:

Προµηθευτές:
— Interquisa SA,
— BP Chemicals.
Εισαγωγείς-έµποροι:
— Mitsui & Co Benelux,
— Helm AG,
— Global Services International (πράκτορας),
— Sabic Ιταλία.
Χρήστες:
— Schweppes Benelux S.A. (εµφιαλωτής αναψυκτικών),
— Resilux S.A. (µεταποιητής φιαλών από προδιαµορφώµατα),
— Danone Waters Europe S.A. (εµφιαλωτής µεταλλικού νερού),
— Nestlé Waters Spain S.A. (εµφιαλωτής µεταλλικού νερού),
— L'Abeille S.A. (εµφιαλωτής αναψυκτικών),
— Pepsico France S.A. (εµφιαλωτής αναψυκτικών),
— Amcor PET Europe (µεταποιητής φιαλών από προδιαµορφώµατα),
— RBC Cobelplast Mononate (παραγωγός φύλλων),
— Aqua Minerale San Benedetto (εµφιαλωτής µεταλλικού νερού).
Ενώσεις χρηστών:
— European Plastic Converters.
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(182) Επιπλέον, έγιναν δεκτά σε ακρόαση τα προαναφερόµενα µέρη και τα µέρη που αναγγέλθηκαν στην Επι-

τροπή αλλά δεν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. Τέλος, ορισµένοι εξαγωγείς προσκόµισαν στοιχεία και
έγιναν δεκτοί σε ακρόαση όσον αφορά το συµφέρον της Κοινότητας.
2. Συµφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(183) Υπενθυµίζεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποτελείται από έντεκα παραγωγούς που απασχολούν

περίπου 1 700 άτοµα για την παραγωγή και τις πωλήσεις PET. Υπενθυµίζεται επίσης ότι οι οικονοµικοί
δείκτες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής παρουσίασαν επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων το 2002 και κατά την περίοδο της έρευνας. Παρά την αυξανόµενη ζήτηση PET στην Κοινότητα, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν διαθέτει τη στιγµή αυτή την απαιτούµενη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα
για να πραγµατοποιήσει επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα, όπως ζητούν οι χρήστες.

(184) Μετά την επιβολή των µέτρων αντιντάµπινγκ το 2000 κατά των εισαγωγών καταγωγής, µεταξύ άλλων,

Ινδίας και Ινδονησίας, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής απέδειξε ότι µπορεί να επωφεληθεί από τα µέτρα
αυτά. Πράγµατι, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής σηµείωσε ενθαρρυντική ανάκαµψη ήδη κατά το τέλος
του 2000 και το 2001 και, µε την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων, απέδειξε την ενεργό συµµετοχή του στην κοινοτική αγορά και την επιθυµία του να διατηρήσει τη βιωσιµότητά του. Λαµβανοµένης
υπόψη της επικρατούσας χρηµατοοικονοµικής κατάστασής του, είναι προφανές ότι η επιβολή των µέτρων
αντιντάµπινγκ είναι προς το συµφέρον του.
3. Συµφέρον των µη συνδεδεµένων εισαγωγέων

(185) ∆ιάφοροι εισαγωγείς και ένας έµπορος, που αντιπροσωπεύουν το 26 % των εισαγωγών από τις ενδιαφερό-

µενες χώρες, αναγγέλθηκαν στην Επιτροπή. Όπως υποστήριξαν, η επιβολή των δασµών δεν είναι προς το
συµφέρον της Κοινότητας, δεδοµένου ότι η κοινοτική αγορά χρήζει εισαγωγών για να αντιµετωπίσει την
αυξανόµενη ζήτηση PET στην ΕΚ. Επιπλέον, µε τον περιορισµό των εισαγωγών θα µπορούσαν να θιγούν οι
δραστηριότητες των εισαγωγέων, γεγονός που θα είχε επιπτώσεις στην απασχόληση στις εν λόγω εταιρείες.

(186) Ο σκοπός των µέτρων αντιντάµπινγκ είναι να αποκαταστήσουν το θεµιτό εµπόριο. Ο σκοπός τους δεν είναι

να απαγορεύσουν τις εισαγωγές ούτε να εµποδίσουν τις δραστηριότητες των εισαγωγέων στην ΕΚ.
Πράγµατι, τα µέτρα που θα προταθούν πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο που επιτρέπει να συνεχιστούν οι
εισαγωγές, όχι όµως σε τιµές ντάµπινγκ ή, αν πραγµατοποιούνται οι εισαγωγές αυτές σε χαµηλότερες τιµές,
να µην είναι ζηµιογόνες.

(187) Εποµένως, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές σε θεµιτές τιµές θα γίνονται πάντα δεκτές στην κοινοτική αγορά,

είναι πιθανό ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες των εισαγωγέων θα συνεχιστούν ακόµη και αν επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ.
4. Συµφέρον των προµηθευτών

(188) Υπενθυµίζεται ότι πολλοί κοινοτικοί παραγωγοί εφοδιάζονται µε πρώτες ύλες από εταιρείες που ανήκουν

στον ίδιο όµιλο (παραγωγούς µε κάθετη διάρθρωση). Μόνο οι ανεξάρτητοι προµηθευτές των κοινοτικών
παραγωγών συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα εξέταση.

(189) Οι δύο συνεργασθέντες προµηθευτές πώλησαν το µεγαλύτερο µέρος PTA (τον κύριο συντελεστή παρα-

γωγής) στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, όταν αυτό δεν παρασχέθηκε σε εσωτερικό πλαίσιο όπως στην
περίπτωση των παραγωγών µε κάθετη διάρθρωση. Οι εν λόγω προµηθευτές υποστήριξαν αµφότεροι τις διαδικασίες. Η επιβολή των µέτρων κατά των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ από τις ενδιαφερόµενες χώρες θα
ευνοήσει τα συµφέροντα των προµηθευτών, δεδοµένου ότι θα συµβάλει στη διατήρηση της ζήτησης
πρώτων υλών των κοινοτικών παραγωγών.
5. Συµφέρον των χρηστών
5.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(190) Το PET χρησιµοποιείται σήµερα κυρίως για την παραγωγή φιαλών για αναψυκτικά και µεταλλικά νερά

καθώς και νερά πηγής. Χρησιµοποιούνται όµως και για την παραγωγή ορισµένων ειδών πλαστικών φύλλων
και ταινιών. Οι φιάλες από ΡΕΤ κατασκευάζονται σε δύο στάδια για να αποκτήσουν την απαιτούµενη
αντοχή: τα «προδιαµορφώµατα» λαµβάνονται µε έγχυση του ΡΕΤ σε µήτρες και στη συνέχεια υποβάλλονται
σε φύσηµα και µετατρέπονται σε φιάλες. Τα προδιαµορφώµατα µπορούν να µεταφέρονται σχετικά εύκολα
διότι είναι µικρά και πυκνά, ενώ οι άδειες φιάλες είναι εύθραυστες και η µεταφορά τους είναι ιδιαίτερα
δαπανηρή.
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(191) Οι αγορές µεταλλικού νερού και αναψυκτικών είναι οργανωµένες διαφορετικά όσον αφορά την εµφιάλωση:

— οι παραγωγοί µεταλλικού νερού και νερού πηγής υπόκεινται σε περισσότερους περιορισµούς όσον
αφορά τις υγειονοµικές προδιαγραφές. Τα προδιαµορφώµατα που χρησιµοποιούν οι παραγωγοί µεταλλικών νερών παράγονται στην πλειονότητά τους από τους ίδιους αυτούς παραγωγούς σε εγκαταστάσεις
που βρίσκονται κοντά στις µονάδες φυσήµατος και εµφιάλωσης,
— οι παραγωγοί αναψυκτικών µπορούν να αγοράζουν είτε φυσητές φιάλες είτε προδιαµορφώµατα για
φύσηµα, είτε να παράγουν προδιαµορφώµατα και να φυσούν τις δικές τους φιάλες.
(192) Εποµένως, οι πελάτες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής υποδιαιρούνται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες (τα

στοιχεία τα σχετικά µε το µερίδιο των χρηστών ελήφθησαν από την καταγγέλλουσα):

— µεταποιητές φιαλών από προδιαµορφώµατα, που αντιπροσωπεύουν το 40 % περίπου της κατανάλωσης
ΡΕΤ,
— παραγωγούς µεταλλικών νερών και νερών πηγής, µε µερίδιο στην κατανάλωση ΡΕΤ γύρω στο 45 %,
— παραγωγούς αναψυκτικών µε κάθετη διάρθρωση που αντιπροσωπεύουν το 7 % περίπου της κατανάλωσης PET όσον αφορά τις άµεσες αγορές αλλά αποτελούν, έµµεσα, το 40 % της κατανάλωσης µέσω
των προαναφερόµενων µεταποιητών φιαλών από προδιαµορφώµατα,
— παραγωγούς φύλλων/ταινιών που αντιπροσωπεύουν το 8 % περίπου της κατανάλωσης PET.

5.2 Μεταποιητές φιαλών από προδιαµορφώµατα
(193) Οι δύο συνεργασθέντες µεταποιητές αντιπροσωπεύουν το 11 % περίπου της κατανάλωσης PET. Από το

11 %, το 10 % αγοράστηκε από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και το 1 % εισήχθη. Όσον αφορά την
εκτιµώµενη κατανάλωση PET των µεταποιητών φιαλών από προδιαµορφωµατα, οι πωλήσεις του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής στις δύο συνεργασθείσες εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 27 % των πωλήσεων
του τοµέα αυτού. Επιπλέον, στην έρευνα συνεργάστηκε και η Plastic converters Association.

(194) Το κόστος αγοράς PET είναι σηµαντικό για τις συνεργασθείσες εταιρείες, δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύει

περίπου το 65 % του συνολικού κόστους τους.

(195) Σε γενικές γραµµές, αµφότερες οι εταιρείες που συνεργάστηκαν στην έρευνα τάχθηκαν υπέρ της επιβολής

µέτρων κατά των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ, δεδοµένου ότι, µε τον τρόπο αυτό, θα µπορούσαν να σταθεροποιηθούν σχετικά οι τιµές και να διασφαλιστεί η προσφορά διαφόρων ειδών PET στην κοινοτική
αγορά. Ωστόσο, η Association of Plastic Converters εξέφρασε την ανησυχία ότι µια αύξηση της τιµής
του PET µπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες, ιδίως στους 50 έως 100 περίπου µικρούς και µεσαίους µεταποιητές και ότι ορισµένες φάσεις της διαδικασίας ενδέχεται να µεταφερθούν σε τρίτες χώρες που δεν
επιβάλλουν δασµούς αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET ώστε να επωφεληθούν από την ανυπαρξία
δασµών αντιντάµπινγκ επί των εισαγωγών προδιαµορφωµάτων στην Κοινότητα.

(196) Συµπερασµατικά, ενώ οι δύο µεταποιητές, οι οποίοι θα έπρεπε να αντιπροσωπεύουν τους σηµαντικότερους

µεταποιητές από προδιαµορφώµατα, τάσσονται γενικά υπέρ της επιβολής δασµών κατά των εισαγωγών σε
τιµές ντάµπινγκ, οι µικροί και µεσαίοι µεταποιητές φιαλών από προδιαµορφώµατα, εκπροσωπούµενοι από
την Association of Plastic Converters, τάσσονται κατά της επιβολής των δασµών αυτών. Οι αποκλίνουσες
αυτές θέσεις δεν επιτρέπουν να καθοριστεί αν είναι προς το συµφέρον των κατασκευαστών φιαλών από
προδιαµορφώµατα να επιβληθούν δασµοί αντιντάµπινγκ.

5.3 Παραγωγοί µεταλλικών νερών και νερών πηγής
(197) Οι τρεις εταιρείες που συνεργάστηκαν στην έρευνα αντιπροσώπευαν το 13,3 % περίπου της κατανάλωσης

PET. Από αυτό το 13,3 %, το 7,8 % αγοράστηκε από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής ενώ το 5,5 %
εισήχθη. Οι πωλήσεις PET του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στις τρεις αυτές εταιρείες αντιπροσωπεύουν
περίπου το 28 % της κατανάλωσης PET από τους παραγωγούς µεταλλικού νερού και νερών πηγής.
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(198) Παρότι τα έξοδα αγοράς PET δεν είναι τόσο σηµαντικά για τις συνεργασθείσες εταιρείες όσο για τους

µεταποιητές φιαλών από προδιαµορφώµατα, εξακολουθούν ωστόσο να αντιπροσωπεύουν το 30 % περίπου
του συνολικού κόστους κατασκευής των εταιρειών αυτών.

(199) Πράγµατι για τις φιάλες του 1,5 λίτρου µε τιµή λιανικής πώλησης 35-50 λεπτών στα πολυκαταστήµατα

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), το κόστος PET αντιπροσωπεύει µόνο 3 λεπτά (6-10 %) της λιανικής
αυτής τιµής.

(200) Ένας από τους παραγωγούς µεταλλικών νερών εξέφρασε την αντίθεσή του µε τη λήψη οποιουδήποτε

µέτρου, ενώ οι άλλοι δύο τάχθηκαν κατ'αρχήν υπέρ της επιβολής των µέτρων κατά των εισαγωγών σε τιµές
ντάµπινγκ, εφόσον διασφαλιστεί ότι θα µπορούν να εφοδιάζονται PET ικανοποιητικής ποιότητας και αναγνωρίζοντας ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πρέπει να πραγµατοποιήσει επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα.

(201) Ωστόσο, όλοι οι παραγωγοί εκφράζουν την ανησυχία ότι, λαµβανοµένης υπόψη της θέσης ισχύος των

κυριότερων εµπόρων λιανικής πώλησης, οι παραγωγοί µεταλλικών νερών και νερών πηγής δεν θα είναι σε
θέση να µεταφέρουν τις σηµαντικές αυξήσεις τιµών που θα µπορούσαν να προκύψουν από την επιβολή
µέτρων αντιντάµπινγκ.

(202) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κόστος λιανικής πώλησης του PET αντιπροσωπεύει µόνο 6-10 % της λια-

νικής τιµής καταναλωτή, γεγονός που σηµαίνει ότι µια προσαύξηση των τιµών κατά 10 % θα συνέβαλε
στην αύξηση της τιµής καταναλωτή κατά 0,6-1,0 %. Μια τέτοια αύξηση είναι ασήµαντη, ακόµη και αν δεν
µπορεί να απορροφηθεί από τον κατάντη βιοµηχανικό κλάδο ή να µεταφερθεί στους εµπόρους λιανικής
πώλησης ή στους καταναλωτές.

5.4 Οι παραγωγοί αναψυκτικών
(203) Όλοι οι συνεργασθέντες παραγωγοί αναψυκτικών είναι εµφιαλωτές χωρίς κάθετη διάρθρωση, δηλαδή έµµε-

σοι χρήστες του PET στο βαθµό που αγοράζουν το PET έµµεσα µέσω των µεταποιητών φιαλών από προδιαµορφώµατα. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη το κόστος που καταβάλλουν για τα προδιαµορφώµατα και η
µέση τιµή ενός προδιαµορφώµατος, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η έµµεση κατανάλωση PET αντιστοιχεί
σε λιγότερο από 1 % της κοινοτικής κατανάλωσης PET. Λαµβανοµένου υπόψη του µικρού βαθµού εκπροσώπησης µεταξύ των συνεργασθέντων παραγωγών αναψυκτικών, οι απόψεις που έχουν εκφραστεί δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν όλους τους παραγωγούς αναψυκτικών.

(204) Οι τρεις συνεργασθέντες παραγωγοί αναψυκτικών τάχθηκαν γενικά κατά της επιβολής δασµών και εξέφρα-

σαν την ανησυχία ότι, λόγω της θέσης ισχύος των κυριότερων εµπόρων λιανικής πώλησης, οι παραγωγοί
αναψυκτικών δεν θα είναι σε θέση να µεταφέρουν τις σηµαντικές αυξήσεις τιµών που θα µπορούσαν να
προκύψουν από την επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ.

(205) Έχει ήδη αποδειχθεί ότι η τιµή του PET αντιπροσωπεύει οριακό µάλλον κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Μια αύξηση 10 % της τιµής του PET συνεπάγεται αύξηση κατά 0,3 λεπτά της τιµής µιας φιάλης 1,5
λίτρου, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση 0,6 % της τιµής της φιάλης αυτής στα πολυκαταστήµατα.
Πράγµατι, δεδοµένου ότι µια φιάλη αναψυκτικών 1,5 λίτρου στοιχίζει κανονικά γύρω στο ένα ευρώ στο
επίπεδο του πολυκαταστήµατος, η ίδια αύξηση 10 % της τιµής του PET συνεπάγεται αύξηση µόνο 0,3 %
της τιµής του τελικού καταναλωτή.

(206) ∆εδοµένης της οριακής επίπτωσης που ενέχει η προσαύξηση της τιµής του PET επί της λιανικής τιµής,

είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι οι χρήστες θα είναι σε θέση να µεταφέρουν την αύξηση αυτή στους εµπόρους
λιανικής πώλησης και στον τελικό καταναλωτή.

6. Έλλειψη του PET στην κοινοτική αγορά
(207) Πολλά από τα ενδιαφερόµενα µέρη εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν θα

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση PET σε περίπτωση επιβολής µέτρων, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγωγές είναι αναγκαίες για την κάλυψη της απόκλισης µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.
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(208) Υπενθυµίζεται ότι, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αύξησε την ικανότητά

του κατά 45 %. Επιπλέον, πολλοί από τους κοινοτικούς παραγωγούς ανήγγειλαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν την ικανότητά τους από 300 σε 400 χιλιάδες τόνους. ∆εδοµένου ότι η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα αποτελεί κατά κανόνα προαπαιτούµενο για την εξασφάλιση χρηµατοοικονοµικών πόρων, αν επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ και αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, τίποτα δεν θα παρεµποδίζει τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να επανεπενδύσει τα κέρδη αυτά σε νέα ικανότητα. Επιπλέον, έχουν
ήδη διατυπωθεί ανάλογες παρατηρήσεις κατά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή δασµών κατά των εισαγωγών από την Ινδία, την Ινδονησία, τη ∆ηµοκρατία της Κορέας, της Μαλαισίας, της Ταϊβάν και της
Ταϊλάνδης. Η τρέχουσα έρευνα έχει αποδείξει πράγµατι ότι η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ µετά την προηγούµενη έρευνα δεν οδήγησε σε έλλειψη εφοδιασµού. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ότι θα συµβεί το ίδιο και
στην παρούσα έρευνα, όπως επιβεβαιώνεται στην επόµενη αιτιολογική σκέψη.

(209) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αν επιβληθούν µέτρα αντιντάµπινγκ, οι εισαγωγές σε θεµιτές τιµές θα εξακο-

λουθήσουν να γίνονται δεκτές στην κοινοτική αγορά για να καλύψουν την απόκλιση µεταξύ της παραγωγής και της κοινοτικής κατανάλωσης και να διασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισµό στην κοινοτική αγορά.
Σηµειώνεται επίσης ότι, λαµβανοµένου υπόψη του επιπέδου των προτεινόµενων µέτρων αντιντάµπινγκ, οι
εισαγωγές από τις ενδιαφερόµενες χώρες θα πρέπει να παραµείνουν βιώσιµες από εµπορικής πλευράς.

7. Συµπέρασµα σχετικά µε το συµφέρον της Κοινότητας
(210) Είναι σαφές ότι η επιβολή µέτρων αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής των ενδιαφερόµενων

χωρών θα ευνοήσει τα συµφέροντα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Όπως δήλωσαν οι προµηθευτές
κατά την έρευνα, θα ήταν επίσης προς το συµφέρον τους να παρέχουν τις πρώτες ύλες τους σε µια υγιή
αγορά PET. Τέλος, ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρήστες τάχθηκαν υπέρ της επιβολής µέτρων
κατά των εισαγωγών σε τιµές ντάµπινγκ, εφόσον τούτο συνοδευτεί από την εγκατάσταση παραγωγικής ικανότητας στην ΕΚ. Τα συµφέροντα των λοιπών χρηστών και εισαγωγέων δεν µεταβάλλουν το συµπέρασµα
αυτό.

(211) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την µη επιβολή

δασµών αντιντάµπινγκ κατά των εισαγωγών PET καταγωγής των ενδιαφερόµενων χωρών.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1. Επίπεδο εξουδετέρωσης της ζηµίας
(212) Με βάση τα προσωρινά συµπεράσµατα που έχουν συναχθεί σχετικά µε την πρακτική ντάµπινγκ, τη ζηµία,

την αιτιώδη συνάφεια και το συµφέρον της Κοινότητας, κρίνεται σκόπιµο να επιβληθούν προσωρινά µέτρα
ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω ζηµίας στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές
που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ.

(213) Για τον καθορισµό του ύψους των προσωρινών µέτρων, ελήφθη υπόψη τόσο το περιθώριο ντάµπινγκ που

διαπιστώθηκε, όσο και το ποσό του δασµού που απαιτείται για την εξάλειψη της ζηµίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(214) Τα προσωρινά µέτρα πρέπει να επιβληθούν σε επίπεδο ικανοποιητικό για την εξάλειψη της ζηµίας που έχει

προκληθεί από τις εν λόγω εισαγωγές, χωρίς ωστόσο να γίνει υπέρβαση του περιθωρίου ντάµπινγκ που έχει
διαπιστωθεί. Κατά τον υπολογισµό του ποσού του δασµού που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη των
επιπτώσεων του ζηµιογόνου ντάµπινγκ, θεωρήθηκε ότι τα µέτρα θα έπρεπε να επιτρέπουν στον κοινοτικό
κλάδο να καλύψει το κόστος παραγωγής του και να πραγµατοποιήσει συνολικό κέρδος πριν από το φόρο,
που θα µπορούσε εύλογα να επιτευχθεί από παρόµοιο κλάδο παραγωγής υπό κανονικούς όρους ανταγωνισµού, δηλαδή αν δεν είχαν πραγµατοποιηθεί εισαγωγές σε τιµές ντάµπινγκ, επί των πωλήσεων του οµοειδούς προϊόντος στην Κοινότητα. Για τον υπολογισµό αυτό, χρησιµοποιήθηκε περιθώριο κέρδους πριν από
το φόρο ίσο µε 7 % του κύκλου εργασιών, το οποίο ισοδυναµεί µε εκείνο που κρίθηκε απαραίτητο για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου παραγωγής στην προηγούµενη έρευνα κατά της Ινδίας, της
Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της ∆ηµοκρατίας της Κορέας, της Ταϊβάν και της Ταϊλάνδης (1). Στη βάση
αυτή, υπολογίστηκε µη ζηµιογόνος τιµή του οµοειδούς προϊόντος για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Η
µη ζηµιογόνος τιµή καθορίστηκε µε βάση το κόστος παραγωγής συν το ανωτέρω περιθώριο κέρδους 7 %.

(1) ΕΕ L 199 της 5.8.2000, σ. 48.
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(215) Στη συνέχεια καθορίστηκε η αναγκαία προσαύξηση της τιµής µε βάση τη σύγκριση της µέσης σταθµισµένης

τιµής εισαγωγής, όπως καθορίστηκε για τον υπολογισµό της πώλησης σε χαµηλότερες τιµές, και της µέσης
µη ζηµιογόνου τιµής. Η διαφορά που προέκυψε από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκε στη συνέχεια ως
εκατοστιαίο ποσοστό της µέσης αξίας εισαγωγής cif. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές υπερέβαιναν το περιθώριο ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε.
2. Προσωρινά µέτρα

(216) Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι πρέπει να επιβληθεί προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στο επίπεδο

του περιθωρίου ντάµπινγκ που διαπιστώθηκε, αλλά ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο της ζηµίας
που υπολογίστηκε ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού.

(217) Οι ατοµικοί δασµοί αντιντάµπινγκ που διευκρινίζονται στον παρόντα κανονισµό καθορίστηκαν µε βάση τα

πορίσµατα της παρούσας έρευνας. Εποµένως, αντανακλούν την κατάσταση που διαπιστώθηκε για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις κατά την παρούσα έρευνα. Οι εν λόγω δασµοί (σε αντίθεση µε το δασµό σε εθνικό
επίπεδο που εφαρµόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρµόζοντα, εποµένως, αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της ενδιαφερόµενης χώρας και παράγονται από τις εταιρείες, και συνεπώς,
από τα συγκεκριµένα κατονοµαζόµενα νοµικά πρόσωπα. Εισαγόµενα προϊόντα που παράγονται από κάθε
άλλη εταιρεία, η οποία δεν κατονοµάζεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισµού µε την επωνυµία και τη διεύθυνσή της, συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων που συνδέονται µε εκείνες που κατονοµάζονται ρητώς, δεν µπορούν να τύχουν αυτών των δασµών και υπόκεινται στο δασµό που ισχύει για
«όλες τις άλλες εταιρείες».

(218) Κάθε αίτηση για την εφαρµογή των εν λόγω ατοµικών εταιρικών δασµών αντιντάµπινγκ (π.χ. λόγω αλλαγής

της επωνυµίας της οντότητας ή της δηµιουργίας νέας οντότητας παραγωγής ή πωλήσεων) υποβάλλεται
αµέσως στην Επιτροπή (1) µαζί µε όλα τα σχετικά στοιχεία, και ιδίως κάθε µεταβολή των δραστηριοτήτων
της εταιρείας που αφορά την παραγωγή, τις εγχώριες και τις εξαγωγικές πωλήσεις, η οποία προκύπτει για
παράδειγµα από αυτήν την αλλαγή της επωνυµίας ή την αλλαγή των εν λόγω οντοτήτων παραγωγής και
πωλήσεων. Ενδεχοµένως, ο κανονισµός τροποποιείται µε την ενηµέρωση του καταλόγου των εταιρειών που
τυγχάνουν ατοµικών δασµών.

(219) Το γεγονός ότι οι τιµές ΡΕΤ είναι δυνατό να υποστούν διακυµάνσεις ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της

τιµής του ακατέργαστου πετρελαίου δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την επιβολή υψηλότερων δασµών.
Θεωρήθηκε συνεπώς σκόπιµο να επιβληθούν δασµοί µε τη µορφή συγκεκριµένου ποσού ανά τόνο. Το εν
λόγω ποσό προκύπτει από την εφαρµογή δασµού αντιντάµπινγκ στην τιµή εξαγωγής cif που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του επιπέδου εξάλειψης της ζηµίας κατά την περίοδο της έρευνας.

(220) Οι προτεινόµενοι δασµοί αντιντάµπινγκ είναι οι εξής:
Χώρα

Αυστραλία

Λ∆Κ

Περιθώριο εξάλειψης της
ζηµίας

Περιθώριο ντάµπινγκ

∆ασµός αντιντάµπινγκ

Προτεινόµενος δασµός
αντιντάµπινγκ

Leading Synthetics Pty Ltd

19,3 %

8,6 %

8,6 %

72 ευρώ/τόνο

Novapex Australia Pty Ltd

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 ευρώ/τόνο

Όλες οι άλλες εταιρείες

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 ευρώ/τόνο

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd,

28,9 %

23,2 %

23,2 %

180 ευρώ/τόνο

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd,

29,4 %

17,4 %

17,4 %

137 ευρώ/τόνο

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,

23,9 %

21,0 %

21,0 %

172 ευρώ/τόνο

Far Eastern Industries Shanghai
Ltd,

21,2 %

12,6 %

12,6 %

106 ευρώ/τόνο

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai,

28,9 %

23,2 %

23,2 %

188 ευρώ/τόνο

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd.

30,9 %

29,5 %

29,5 %

230 ευρώ/τόνο

Εταιρεία

(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
Γραφείο J-79 5/16
B-104 Βρυξέλλες
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Περιθώριο εξάλειψης της
ζηµίας

Περιθώριο ντάµπινγκ

∆ασµός αντιντάµπινγκ

Προτεινόµενος δασµός
αντιντάµπινγκ

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd.

28,9 %

23,2 %

23,2 %

191 ευρώ/τόνο

Wuliangye Group Push Co. Ltd.

28,9 %

23,2 %

23,2 %

179 ευρώ/τόνο

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

27,4 %

18,1 %

18,1 %

144 ευρώ/τόνο

Όλες οι άλλες εταιρείες

28,9 %

23,2 %

23,2 %

183 ευρώ/τόνο

Gatron (Industries) Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 ευρώ/τόνο

Novatex Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 ευρώ/τόνο

Όλες οι άλλες εταιρείες

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 ευρώ/τόνο

Χώρα

Εταιρεία

Πακιστάν

L 52/33

Ζ. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
(221) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να ταχθεί προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη που

αναγγέλθησαν εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, µπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συµπεράσµατα τα σχετικά µε την επιβολή δασµών, που διατυπώνονται για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισµού, είναι προσωρινά και ενδέχεται να επανεξεταστούν για την ενδεχόµενη επιβολή οριστικού δασµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται προσωρινός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές πολύ(αιθυλενοτερεφθαλικού) πολυµερούς µε
αριθµό ιξώδους 78 ml/g ή µεγαλύτερο, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1628-5, υπαγόµενου στον κωδικό ΣΟ
3907 60 20, καταγωγής Αυστραλίας, Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και Πακιστάν.
2.
Ο συντελεστής του προσωρινού δασµού αντιντάµπινγκ που εφαρµόζεται στην καθαρή τιµή ελεύθερο στα
σύνορα της Κοινότητας, για προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που απαριθµούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:
Xώρα

Αυστραλία

Λ∆Κ

∆ασµός αντιντάµπινγκ
(σε ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός Taric

Leading Synthetics Pty Ltd

72

A503

Novapex Australia Pty Ltd

141

A504

Όλες οι άλλες εταιρείες

141

A999

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd,

180

A505

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd,

137

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,

172

A507

Far Eastern Industries Shanghai
Ltd,

106

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai,

188

A509

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd.

230

A510

Εταιρεία
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∆ασµός αντιντάµπινγκ
(σε ευρώ/τόνο)

Πρόσθετος κωδικός Taric

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd.

191

A511

Wuliangye Group Push Co. Ltd.

179

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

144

A513

Όλες οι άλλες εταιρείες

183

A999

Gatron (Industries) Ltd

128

A514

Novatex Ltd

128

A515

Όλες οι άλλες εταιρείες

128

A999

Εταιρεία

Xώρα

Πακιστάν

21.2.2004

3.
Σε περίπτωση που τα εµπορεύµατα υποστούν αβαρίες πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και
που, εποµένως, η καταβληθείσα ήκαταβλητέα τιµή υπολογίζεται κατ' αναλογία για τον προσδιορισµό της δασµολογητέας αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1) το ποσό του δασµού αντιντάµπινγκ, υπολογιζόµενο βάσει της ανωτέρω παραγράφου 2, µειώνεται κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογικήκατανοµήτης
πράγµατι καταβληθείσας ή καταβλητέας τιµής.
4.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δασµούς.

5.
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπόκειται στην καταβολή εγγύησης, η οποία ισοδυναµεί µε το ποσό του προσωρινού δασµού.
Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να
ζητήσουν την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού, βάσει των οποίων
θεσπίστηκε ο παρών κανονισµός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από
την Επιτροπή εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού εντός προθεσµίας ενός µηνός από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού.
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, 19 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 307/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 για τη θέσπιση κοινών λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ύψους
τους, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγόµενων στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης και την πρόβλεψη ειδικών µέτρων για ορισµένα πιστοποιητικά επιστροφής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Όταν αξιολογεί τις αιτήσεις για µείωση του ποσού του
πιστοποιητικού επιστροφής και κατ' αναλογίαν ελευθέρωση
της σχετικής εγγύησης, η αρµόδια εθνική αρχή πρέπει, σε
περιπτώσεις αµφιβολίας, να λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα
έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συµβουλίου, της
21ης ∆εκεµβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ µέρους των
κρατών µελών, των πράξεων που αποτελούν µέρος του συστήµατος χρηµατοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Τµήµα Εγγυήσεων, και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ (5),
µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των λοιπών διατάξεων του
εν λόγω κανονισµού.

(7)

Για διοικητικούς λόγους, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι οι
αιτήσεις µείωσης του ποσού του πιστοποιητικού επιστροφής
και ελευθέρωσης της εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται σε
σύντοµη προθεσµία και ότι τα ποσά για τα οποία έχουν γίνει
δεκτές µειώσεις πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως στην
Επιτροπή, ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό
του ποσού για το οποίο θα εκδοθούν πιστοποιητικά επιστροφής για χρήση από την 1η Απριλίου 2004, σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000.

(8)

Λόγω του ότι οι τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας που εισήγαγε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1789/2003
και οι τροποποιήσεις που εισήγαγε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
39/2004 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004 και την 1η
Φεβρουαρίου 2004 αντίστοιχα, οι τροποποιήσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό πρέπει να ισχύουν
από τις ίδιες ηµεροµηνίες.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των οριζόντιων ζητηµάτων των σχετικών µε το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων τα οποία δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου, της 6ης
∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος συναλλαγών
που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000 της Επιτροπής (2), ο εν λόγω κανονισµός προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας και το παράρτηµα Β προσαρµόζεται έτσι ώστε να
διατηρηθεί η συµφωνία µε τα αντίστοιχα παραρτήµατα των
κανονισµών που µνηµονεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 της Επιτροπής, της
11ης Σεπτεµβρίου 2003, που τροποποιεί το παράρτηµα I
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για
τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό
δασµολόγιο (3) εισήγαγε τροποποιήσεις στη συνδυασµένη
ονοµατολογία όσον αφορά ορισµένα προϊόντα. Επιπροσθέτως, το παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την
κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης (4)
προβλέπει ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2004 δεν χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή για το µέρος της
ζάχαρης των ενεργών ζυµών.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 πρέπει να ενηµερωθεί,
έτσι ώστε να λάβει υπόψη τις εν λόγω τροποποιήσεις.

(4)

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού το µέρος
της ζάχαρης που εµπεριέχεται σε ενεργές ζύµες για το οποίο
οικονοµικοί φορείς έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση
πιστοποιητικών επιστροφής, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000, δεν θα αποτελεί πλέον αντικείµενο
χορήγησης επιστροφών όταν εξάγονται σε τρίτες χώρες.

(5)

Θα πρέπει να επιτρέπεται η µείωση του ποσού των πιστοποιητικών επιστροφής και η κατ' αναλογίαν ελευθέρωση της
αντίστοιχης εγγύησης, όταν οι επιχειρηµατίες µπορούν να
αποδείξουν στην αρµόδια εθνική αρχή ότι οι αιτήσεις τους
για επιστροφή επηρεάστηκαν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού.

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της
25.11.2000, σ. 5).
2
( ) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (ΕΕ L 106 της
29.4.2003, σ. 12).
(3) ΕΕ L 281 της 30.10.2003, σ. 1.
(4) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το παράρτηµα Β τροποποιείται ως εξής:
α) στη γραµµή που ξεκινά µε την καταχώριση «1905 90 40 έως
1905 90 90» στη στήλη 1, η εν λόγω καταχώριση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«1905 90 45 έως 1905 90 90»·
β) στη γραµµή που ξεκινά µε την καταχώριση «2102 10 31 και
2102 10 39» στη στήλη 1, διαγράφεται το «X» στη στήλη 6.
(5) ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2154/2002 (ΕΕ L 328 της
5.12.2002, σ. 4).
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Άρθρο 2
1.
Τα πιστοποιητικά επιστροφής που εκδίδονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 όσον αφορά τις εξαγωγές των
εµπορευµάτων για τα οποία καταργήθηκαν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή δυνάµει του άρθρου 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού µπορούν, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου µέρους, να
µειωθούν εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) τα πιστοποιητικά έχουν ζητηθεί πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού·
β) η ισχύς των πιστοποιητικών λήγει µετά την 1η Φεβρουαρίου
2004.
2.
Το πιστοποιητικό µειώνεται κατά το ποσό για το οποίο το
ενδιαφερόµενο µέρος αποδεικνύει στην αρµόδια εθνική αρχή ότι
δεν είναι σε θέση να ζητήσει επιστροφές κατά την εξαγωγή συνεπεία
της θέσης σε ισχύ της τροποποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 1
στοιχείο β).
Κατά την αξιολόγησή τους, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη, σε περίπτωση αµφιβολίας, τα εµπορικά έγγραφα που
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4045/89.

21.2.2004

3. Η αντίστοιχη εγγύηση ελευθερώνεται κατ' αναλογία προς τη
σχετική µείωση.
Άρθρο 3
1. Προκειµένου να είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 2, οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν από την εθνική
αρµόδια αρχή το αργότερο έως την 7η Μαρτίου 2004.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο έως
τις 14 Μαρτίου 2004 τα ποσά για τα οποία έχουν γίνει δεκτές
µειώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισµού. Τα κοινοποιούµενα ποσά λαµβάνονται υπόψη για τον
καθορισµό του ποσού για το οποίο θα εκδοθούν πιστοποιητικά
επιστροφής για χρήση από την 1η Απριλίου 2004 σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 1 στοιχείο α) εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για την ανακατανοµή αχρησιµοποίητων τµηµάτων των ποσοτικών ποσοστώσεων του 2003 για ορισµένα
προϊόντα καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Όπως έχει αποδειχθεί, η µέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη για να διασφαλίζεται η συνέχεια των εµπορικών συναλλαγών των ενδιαφερόµενων κοινοτικών εισαγωγέων και να
αποφεύγονται οι διαταραχές των εµπορικών ροών.

(8)

Οι ποσότητες που ανακατανέµονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να διαιρεθούν µε βάση τα ίδια κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την κατανοµή των ποσοστώσεων του 2003.

(9)

Πρέπει να απλουστευτούν οι διατυπώσεις για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς οι οποίοι κατέχουν ήδη άδειες εισαγωγής που εκδόθηκαν κατά την κατανοµή της δεύτερης
δόσης των κοινοτικών ποσοστώσεων του 2004. Οι αρµόδιες
διοικητικές αρχές διαθέτουν ήδη τα απαιτούµενα στοιχεία
των εισαγωγών του 1998 ή του 1999 όλων των παραδοσιακών εισαγωγέων. Ως εκ τούτου, οι τελευταίοι πρέπει
απλώς να επισυνάψουν αντίγραφο των προηγούµενων
αδειών τους στις νέες αιτήσεις άδειας.

(10)

Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων στην κατανοµή του τµήµατος των
ποσοστώσεων που προορίζεται για τους µη παραδοσιακούς
εισαγωγείς µε σκοπό τη βέλτιστη χρήση των ποσοστώσεων.
Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η κατανοµή
του τµήµατος αυτού ανάλογα µε τις ποσότητες που ζητούνται, βάσει ταυτόχρονης εξέτασης των αιτήσεων άδειας εισαγωγής που έχουν πράγµατι υποβληθεί, και η πρόσβαση στο
τµήµα αυτό να περιοριστεί στους εισαγωγείς που µπορούν
να αποδείξουν ότι απέκτησαν και χρησιµοποίησαν ποσοστό
τουλάχιστον 80 % της άδειας εισαγωγής για το εν λόγω
προϊόν κατά το έτος ποσόστωσης 2003. Το ποσό που
ζητούν ενδεχοµένως οι µη παραδοσιακοί εισαγωγείς θα
πρέπει επίσης να περιοριστεί σε καθορισµένο όγκο ή αξία.

(11)

Για την κατανοµή των ποσοστώσεων, είναι σκόπιµο να
καθορίζεται προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων
άδειας εκ µέρους των εισαγωγέων.

(12)

Για τη βέλτιστη χρήση των ποσοστώσεων, στις αιτήσεις
άδειας εισαγωγής υποδηµάτων στο πλαίσιο ποσοστώσεων
που καλύπτουν περισσότερους κωδικούς ΣΟ, πρέπει να
διευκρινίζονται οι απαιτούµενες ποσότητες ανά κωδικό.

(13)

Τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις υποβαλλόµενες σε αυτά αιτήσεις αδειών εισαγωγής σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94. Τα στοιχεία
σχετικά µε τις παλαιότερες εισαγωγές των παραδοσιακών
εισαγωγέων πρέπει να εκφράζονται στη µονάδα της οικείας
ποσόστωσης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας διαχείρισης των
ποσοτικών ποσοστώσεων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5
και τα άρθρα 14 και 24,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 427/2003 του Συµβουλίου, της
3ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε έναν µεταβατικό µηχανισµό
διασφάλισης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 519/94 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισµένες τρίτες χώρες (2) προέβλεπε ετήσιες ποσοτικές ποσοστώσεις για ορισµένα προϊόντα καταγωγής της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, τα οποία απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού. Οι διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94 εφαρµόζονται στις εν λόγω
ποσοστώσεις.

(2)

Η Επιτροπή θέσπισε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 738/94 (3) για
τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται
για τη διαχείριση των προαναφερόµενων ποσοστώσεων µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/
94, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ανακοίνωσαν στην
Επιτροπή τις ποσότητες των ποσοστώσεων που χορηγήθηκαν
το 2003 αλλά δεν χρησιµοποιήθηκαν.

(4)

Οι µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες δεν µπορούσαν να ανακατανεµηθούν εγκαίρως για να χρησιµοποιηθούν πριν από
το τέλος του έτους ποσόστωσης 2003.

(5)

Αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν για
καθένα από τα εν λόγω προϊόντα, κρίνεται σκόπιµο να ανακατανεµηθούν το 2004 οι µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες
κατά το έτος ποσόστωσης 2003, εντός του ορίου των
ποσοτήτων που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

(6)

Αφού εξετάστηκαν οι διάφορες µέθοδοι διαχείρισης που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 520/94, είναι σκόπιµο να επιλεγεί η µέθοδος που βασίζεται στις παραδοσιακές
ροές των συναλλαγών. Κατ' εφαρµογή της µεθόδου αυτής,
τα µερίδια των ποσοστώσεων διαιρούνται σε δύο τµήµατα,
εκ των οποίων το ένα προορίζεται για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς και το άλλο για τους λοιπούς εισαγωγείς.

(1) ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 65 της 8.3.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) 1985/2003 (ΕΕ L 295 της 13.11.2003, σ. 43).
(3) ΕΕ L 87 της 31.3.1994, σ. 47· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 983/96 (ΕΕ L 131 της 1.6.1996,
σ. 47).

L 52/38
(14)

(15)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Λόγω του γεγονότος ότι το σύστηµα ποσοστώσεων θα λήξει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η ηµεροµηνία λήξης της ανακατανοµής των αδειών εισαγωγής καθορίζεται στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης ποσοστώσεων, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94,

21.2.2004
Άρθρο 3

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας εισαγωγής υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέχρι
τις 10 Μαρτίου 2004, στις 15.00, ώρα Βρυξελλών.
Άρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Με τον παρόντα κανονισµό ορίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά µε
την ανακατανοµή το 2004 τµηµάτων των ποσοτικών ποσοστώσεων
του 2003 που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 427/2003,
οι οποίες δεν χρησιµοποιήθηκαν το έτος ποσόστωσης 2003.
Οι ποσότητες που δεν χρησιµοποιήθηκαν το έτος ποσόστωσης
2003 ανακατανέµονται εντός των ορίων των ποσοτήτων ή των
αξιών που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 738/94 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
1.
Οι αναφερόµενες στο άρθρο 1 ποσοτικές ποσοστώσεις χορηγούνται µε εφαρµογή της µεθόδου που βασίζεται στη συνεκτίµηση
των παραδοσιακών ροών των συναλλαγών, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
520/94.
2.
Το τµήµα κάθε ποσοτικής ποσόστωσης που προορίζεται, αντίστοιχα, για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς και για τους µη παραδοσιακούς εισαγωγείς, καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
κανονισµού.
3. α) Το τµήµα που προορίζεται για τους µη παραδοσιακούς εισαγωγείς κατανέµεται µε τη µέθοδο που βασίζεται στην κατανοµή ανάλογα µε τις ζητούµενες ποσότητες· ο όγκος που
ζητεί ο εισαγωγέας δεν µπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα
που αναγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Μόνον οι εισαγωγείς
που µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εισαγάγει τουλάχιστον
το 80 % του όγκου του προϊόντος για το οποίο έλαβαν
άδεια εισαγωγής βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2077/
2002 της Επιτροπής (1), θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση αδείας εισαγωγής.
β) Οι επιχειρηµατίες που θεωρούνται ως πρόσωπα συνδεόµενα
µεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 143 του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) µπορούν να
υποβάλουν µία µόνον αίτηση άδειας για το τµήµα της ποσόστωσης που προορίζεται για τους µη παραδοσιακούς εισαγωγείς όσον αφορά τα προϊόντα που περιγράφονται στην
αίτηση. Εκτός από τη δήλωση που απαιτεί το άρθρο 3
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 738/
94, η αίτηση άδειας εισαγωγής για τη µη παραδοσιακή
ποσόστωση αναφέρει ότι ο αιτών δεν συνδέεται µε κανέναν
άλλο επιχειρηµατικό φορέα που υποβάλλει αίτηση για την εν
λόγω µη παραδοσιακή ποσόστωση.
(1) ΕΕ L 319 της 23.11.2002, σ. 12.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

1. Για τον σκοπό κατανοµής του τµήµατος κάθε ποσόστωσης
που προορίζεται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, ως «παραδοσιακοί» εισαγωγείς νοούνται οι εισαγωγείς οι οποίοι µπορούν να
αποδείξουν ότι έχουν εισαγάγει τα προϊόντα κατά τα ηµερολογιακά
έτη 1998 ή 1999.
2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94 σχετίζονται µε τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τα ηµερολογιακά έτη 1998 ή 1999, όπως αναγράφει ο
εισαγωγέας, των προϊόντων καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας που αποτελούν αντικείµενο της ποσόστωσης την οποία
αφορά η αίτηση αδείας.
3. Εναλλακτικά προς τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 520/94, ο
αιτών δύναται να συνοδεύει την αίτηση άδειας µε δικαιολογητικά
που εκδόθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τις αρµόδιες εθνικές αρχές
βάσει των τελωνειακών στοιχείων που αυτές διαθέτουν, τα οποία
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές του σχετικού
προϊόντος κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους 1998 ή
1999, είτε από τον ίδιο είτε, κατά περίπτωση, από τον επιχειρηµατικό φορέα τις δραστηριότητες του οποίου έχει αυτός αναλάβει.
Οι αιτούντες που έχουν ήδη στην κατοχή τους άδειες εισαγωγής
που εκδόθηκαν για το έτος 2004 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1956/2003 της Επιτροπής (3), ή δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 215/2004 της Επιτροπής (4), για προϊόντα που αναφέρονται στην αίτηση αδείας, δύνανται να επισυνάπτουν στην αίτηση
αδείας αντίγραφο των προηγούµενων αδειών τους. Στην περίπτωση
αυτή, στην αίτηση αδείας αναφέρουν τη συνολική ποσότητα εισαγωγής του εν λόγω προϊόντος κατά την επιλεγµένη περίοδο αναφοράς.
Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο µέχρι
την 1η Απριλίου 2004, στις 10.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό και το συνολικό όγκο των αιτήσεων
αδειών εισαγωγής καθώς και, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται
από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς, τον όγκο των προηγούµενων
εισαγωγών που πραγµατοποίησαν οι παραδοσιακοί εισαγωγείς κατά
την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 6
Η Επιτροπή, το αργότερο 30 ηµέρες µετά την κοινοποίηση των
στοιχείων που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 5, εγκρίνει τα
ποσοτικά κριτήρια δυνάµει των οποίων οι αρµόδιες εθνικές αρχές
θα ικανοποιήσουν τις αιτήσεις των παραδοσιακών εισαγωγέων ή
εξαγωγέων.
(3) ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 10.
(4) ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 10.
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Άρθρο 7

Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ποσότητες προς ανακατανοµή
Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα υπαγόµενα στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Ανακατανεµηθείσες ποσότητες

ex 6402 99 (1)

9 720 296 ζεύγη

6403 51
6403 59

1 577 200 ζεύγη

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 966 283 ζεύγη

ex 6404 11 (2)

4 169 083 ζεύγη

6404 19 10

10 151 135 ζεύγη

Είδη για το σερβίρισµα του τραπεζιού ή την κουζίνα, από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6911 10

10 983 τόνοι

Κεραµικά επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής
οικονοµίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού, όχι από πορσελάνη,
που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6912 00

16 565 τόνοι

(1) Εξαιρουµένων των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9
ευρώ και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
2
( ) Εξαιρουµένων:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση, και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατανοµή των ποσοστώσεων

Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα υπαγόµενα στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ

Τµήµα που προορίζεται
για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς 75 %

Τµήµα που προορίζεται
για τους µη
παραδοσιακούς εισαγωγείς
25 %

ex 6402 99 (1)

7 290 222 ζεύγη

2 430 074 ζεύγη

6403 51
6403 59

1 182 900 ζεύγη

394 300 ζεύγη

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 474 712 ζεύγη

491 571 ζεύγη

ex 6404 11 (2)

3 126 812 ζεύγη

1 042 271 ζεύγη

6404 19 10

7 613 351 ζεύγη

2 537 784 ζεύγη

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Είδη για το σερβίρισµα του τραπεζιού ή την
κουζίνα, από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό
ΕΣ/ΣΟ

6911 10

8 237 τόνοι

2 746 τόνοι

Κεραµικά επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής
χρήσης ή οικιακής οικονοµίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισµού, όχι από πορσελάνη, που υπάγονται
στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6912 00

12 424 τόνοι

4 141 τόνοι

(1) Εξαιρουµένων των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9
ευρώ και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
(2) Εξαιρουµένων:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση, και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μέγιστη ποσότητα που µπορεί να ζητηθεί από κάθε µη παραδοσιακό εισαγωγέα
Περιγραφή του προϊόντος

Υποδήµατα υπαγόµενα στους κωδικούς ΕΣ/ΣΟ

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ

Προκαθορισµένη µέγιστη ποσότητα

ex 6402 99 (1)

5 000 ζεύγη

6403 51
6403 59

5 000 ζεύγη

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 ζεύγη

ex 6404 11 (2)

5 000 ζεύγη

6404 19 10

5 000 ζεύγη

Είδη για το σερβίρισµα του τραπεζιού ή την κουζίνα, από πορσελάνη, υπαγόµενα στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6911 10

5 τόνοι

Κεραµικά επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής
οικονοµίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού, όχι από πορσελάνη,
που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ/ΣΟ

6912 00

5 τόνοι

(1) Εξαιρουµένων των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9
ευρώ και τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και µε
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν τους
κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
2
( ) Εξαιρουµένων:
α) των υποδηµάτων που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας και έχουν πέλµα όχι µορφοποιηµένο µε
έγχυση, και τα οποία είναι ή µπορεί να είναι εφοδιασµένα·
β) των υποδηµάτων που προϋποθέτουν ειδική τεχνολογία: υποδήµατα των οποίων η τιµή cif ανά ζεύγος δεν είναι κατώτερη από 9 ευρώ και
τα οποία χρησιµοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες, µε µονοκόµµατο ή αποτελούµενο από πολλά στρώµατα πέλµα, όχι µορφοποιηµένο µε έγχυση, από συνθετική ύλη ειδικά σχεδιασµένη για να απορροφά τους κραδασµούς κατακόρυφων ή πλευρικών κινήσεων και
µε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως πάτους που περικλείουν ερµητικώς αέριο ή υγρό, µηχανικά µέσα τα οποία απορροφούν ή εξουδετερώνουν
τους κραδασµούς, ή υλικά όπως πολυµερή χαµηλής πυκνότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κατάλογος των αρµόδιων εθνικών αρχών στα κράτη µέλη
1.

BELGIQUE/BELGÏE

7.

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes &
énergie
Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2.

8.

DANMARK

9.
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

ITALIA
Ministero Attività Produttive
Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime
degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3.

IRELAND

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND
4.

ΕΛΛΑ∆Α
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Πολιτικής
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-10563 Αθήνα
Τηλ. (30-210) 328 60 31/328 60 32
Φαξ (30-210) 328 60 94/328 60 59

Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH
5.

ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
6.

FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261
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13. SUOMI
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 309/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου
µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2004, σε 265,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1877/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 20.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 18).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 310/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/
2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (2), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 16
έως τις 19 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της
επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου
ρυζιού Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 261 της 7.9.1989, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (ΕΕ L 167 της
2.7.1999, σ. 19).
3
( ) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 311/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1875/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 16 έως
τις 19 Φεβρουαρίου 2004 σε 118,00 EUR/t στο πλαίσιο της
δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/
2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 14.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 257· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 27).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 312/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (3), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
16 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2004 σε 118,00 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1876/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
62 της 5.3.2002, σ. 27).
(2) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 17.
(3) ΕΕ L 61 της 7.3.1975, σ. 25· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 18).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 313/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Φεβρουαρίου 2004
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
σµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος
ενίσχυσης για το βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της
παγκόσµιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ'
αυτόν τον τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της
τελευταίας προσδιορισµένης τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκό-

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 29,291 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 21 Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/8/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ
ολοένα υψηλότεροι δείκτες των εισαγωγών αυξάνουν τον
κίνδυνο διακοπής ή δυσχερειών του εφοδιασµού. Ωστόσο, η
ασφάλεια του εφοδιασµού δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς
ως θέµα µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές και
αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Η ασφάλεια του εφοδιασµού απαιτεί µια ευρεία δέσµη πολιτικών πρωτοβουλιών µε
στόχο, µεταξύ άλλων, τη διαφοροποίηση των πηγών και των
τεχνολογιών και τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων. Επιπλέον, στην Πράσινη Βίβλο υπογραµµίστηκε ότι η ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασµού έχει ζωτική σηµασία για τη
µελλοντική αειφόρο ανάπτυξη. Η Πράσινη Βίβλος καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι η θέσπιση νέων µέτρων για τη µείωση
της ενεργειακής ζήτησης είναι απαραίτητη τόσο από απόψεως µείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές όσο και
προκειµένου να περιοριστούν οι εκποµπές αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Στο ψήφισµα
της 15ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε την Πράσινη
Βίβλο (6), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κίνητρα που να
ενθαρρύνουν τη µετακίνηση προς αποδοτικές εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4)
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι δυνατότητες χρήσης της συµπαραγωγής προς εξοικονόµηση ενέργειας δεν αξιοποιούνται πλήρως στην Κοινότητα
επί του παρόντος. Η προώθηση της υψηλής αποδοτικότητας
συµπαραγωγής που βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα αποτελεί κοινοτική προτεραιότητα µε δεδοµένα τα
πιθανά οφέλη που απορρέουν από τη συµπαραγωγή όσον
αφορά την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, την αποφυγή απωλειών δικτύου και τη µείωση των εκποµπών
αερίων, ιδίως εκείνων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Επιπλέον, η αποδοτική χρήση της ενέργειας
µέσω της συµπαραγωγής µπορεί επίσης να συµβάλει θετικά
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη µέλη της. Είναι συνεπώς απαραίτητο να
ληφθούν µέτρα καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

(2)

Η οδηγία 2003/54/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (5) θεσπίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της συµπαραγωγής
συµβάλλει στη βελτίωση του ανταγωνισµού επίσης όσον
αφορά τους νεοεισερχόµενους στην αγορά.

(3)

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού επισηµαίνει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται υπέρµετρα από τον εξωτερικό
ενεργειακό εφοδιασµό, ο οποίος επί του παρόντος αντιπροσωπεύει το 50 % των απαιτήσεων και αναµένεται να ανέλθει
σε 70 % έως το 2030 εάν οι τρέχουσες τάσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και οι

ΕΕ C 291 E της 26.11.2002, σ. 182.
ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 12.
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 1.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 8ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης
∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
5
( ) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37.

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

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αειφόρος ανάπτυξη της
Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο — Στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», που
υποβλήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Γκέτεµποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, προσδιόρισε τις κλιµατικές µεταβολές ως ένα από τα κύρια εµπόδια
στην αειφόρο ανάπτυξη και υπογράµµισε την ανάγκη για
αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας και σαφή δράση για
τη µείωση της ενεργειακής ζήτησης.

(5)

Η αυξηµένη χρήση της συµπαραγωγής µε τάση προς εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας θα µπορούσε να αποτελέσει
σηµαντικό µέρος της δέσµης των µέτρων που απαιτούνται
για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο στη
σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές
αλλαγές, καθώς και οποιασδήποτε δέσµης πολιτικών για την
εκπλήρωση περαιτέρω υποχρεώσεων. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά µε την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης
του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του κλίµατος προσδιόρισε την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας ως ένα από τα αναγκαία µέτρα για τη µείωση των
εκποµπών αερίων που προέρχονται από τον ενεργειακό
τοµέα και συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση οδηγίας
σχετικά µε την προώθηση της συµπαραγωγής το 2002.

(6)

Στο ψήφισµά του της 25ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε
την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ενεργοποίηση της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος
για την αλλαγή του κλίµατος (7), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χαιρετίζει την ιδέα της υποβολής πρότασης για τη λήψη ενισχυµένων κοινοτικών µέτρων προώθησης της χρήσης συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού και
ζητεί την ταχεία έγκριση οδηγίας σχετικά µε την προώθηση
της εν λόγω συνδυασµένης παραγωγής.

(6) ΕΕ C 140 E της 13.06.2002, σ. 543.
(7) ΕΕ C 273 Ε της 14.11.2003, σ. 172.
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(7)

Η σηµασία της συµπαραγωγής αναγνωρίστηκε και από το
ψήφισµα του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997 (1),
και από το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
15ης Μαΐου 1998 (2), που αφορούν την κοινοτική στρατηγική για την προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού.

(8)

Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του της 30ής Μαΐου και
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, ενέκρινε το σχέδιο δράσης της
Επιτροπής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
προσδιόρισε την προώθηση της συµπαραγωγής ως έναν από
τους βραχυπρόθεσµους τοµείς προτεραιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 14ης Μαρτίου
2001, σχετικά µε το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης (3) κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει
προτάσεις σχετικά µε την καθιέρωση κοινών κανόνων για την
προώθηση της συµπαραγωγής, όπου αυτό κρίνεται σηµαντικό για το περιβάλλον.

(9)

Η οδηγία 96/61/EΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και
έλεγχο της ρύπανσης (4), η οδηγία 2001/80/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων (5) και η οδηγία 2000/76/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (6)
υπογραµµίζουν την ανάγκη αξιολόγησης των δυνατοτήτων
για συµπαραγωγή ενέργειας σε νέες εγκαταστάσεις.

(10)

Η οδηγία 2002/91/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (7) ζητεί από τα κράτη µέλη να
εξασφαλίζουν ότι για τα νέα κτίρια συνολικής ωφέλιµης
επιφάνειας άνω των 1 000 m2, η τεχνική, περιβαλλοντική
και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης εναλλακτικών
συστηµάτων, όπως η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, µελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την
έναρξη της ανέγερσης.

(11)

Η υψηλής αποδοτικότητας συµπαραγωγή ενέργειας ορίζεται
στην παρούσα οδηγία από την εξοικονόµηση ενέργειας η
οποία επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη παραγωγή αντί της
χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η
εξοικονόµηση ενέργειας που υπερβαίνει το 10 % πληροί
τους όρους της «συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης». Για να
µεγιστοποιηθεί η εξοικονόµηση ενέργειας και να αποφευχθεί
η απώλειά της, πρέπει να δοθεί µέγιστη προσοχή στις συνθήκες λειτουργίας των µονάδων συµπαραγωγής.

(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η
κατάσταση των κρατών µελών στα οποία το µεγαλύτερο
µέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται
από εισαγωγές.

ΕΕ C 4 της 8.1.1998, σ. 1.
ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 308.
ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 190.
ΕΕ C 257 της 10.10.1996, σ. 26.
ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.
ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
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(13)

Για λόγους διαφάνειας, είναι σηµαντικό να θεσπιστεί εναρµονισµένος βασικός ορισµός της συµπαραγωγής. Όταν οι
εγκαταστάσεις συµπαραγωγής είναι εξοπλισµένες ώστε να
παράγουν χωριστά ηλεκτρική ή θερµική ενέργεια, η εν λόγω
παραγωγή δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως συµπαραγωγή για την χορήγηση εγγύησης καταγωγής και για στατιστικούς σκοπούς.

(14)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της συµπαραγωγής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας βασίζεται στη
ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν κριτήρια για τον ορισµό και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης που συνδέεται µε την παραγωγή συµπαραγωγής, όπως
αυτή προσδιορίζεται στα πλαίσια του βασικού ορισµού της.

(15)

Γενικός στόχος της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι η
καθιέρωση εναρµονισµένης µεθόδου υπολογισµού της
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συµπαραγωγή και
των κατευθυντήριων γραµµών που απαιτούνται για την
εφαρµογή της, λαµβάνοντας υπόψη µεθοδολογίες όπως
εκείνες που αναπτύσσονται επί του παρόντος από ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. Η µέθοδος θα πρέπει να
είναι προσαρµόσιµη προκειµένου να λαµβάνει υπόψη την
τεχνική πρόοδο. Η εφαρµογή των υπολογισµών των
παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ σε µονάδες συµπαραγωγής πολύ
µικρής κλίµακας θα µπορούσε, σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, να βασίζεται σε τιµές που απορρέουν από
µια διαδικασία ελέγχου τύπου πιστοποιηµένη από αρµόδια
ανεξάρτητη αρχή.

(16)

Οι ορισµοί της συµπαραγωγής και της συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
οδηγία δεν προδικάζουν τη χρήση διαφορετικών ορισµών
στην εθνική νοµοθεσία, για σκοπούς άλλους από τους αναφερόµενους στην παρούσα οδηγία. Κρίνεται σκόπιµο να υιοθετηθούν, επιπλέον, οι σχετικοί ορισµοί που περιλαµβάνονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ και στην οδηγία 2001/77/
EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (8).

(17)

Η µέτρηση της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας στο
σηµείο παραγωγής της εγκατάστασης συµπαραγωγής τονίζει
την ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι τα πλεονεκτήµατα της συµπαραγόµενης χρήσιµης θερµότητας δεν χάνονται σε υψηλές
θερµικές απώλειες από τα δίκτυα διανοµής.

(18)

Ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερµότητα είναι ένα
τεχνικό χαρακτηριστικό που πρέπει να οριστεί προκειµένου
να υπολογιστεί η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή.

(19)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισµός των
«µονάδων συµπαραγωγής» µπορεί επίσης να περιλαµβάνει
εξοπλισµό όπου παράγεται µόνον ηλεκτρική ενέργεια ή
µόνον θερµική ενέργεια, όπως η βοηθητική ανάφλεξη και οι
µονάδες µετάκαυσης. Η παραγωγή από τον εν λόγω εξοπλισµό δεν θα πρέπει να θεωρείται συµπαραγωγή για τη
χορήγηση εγγύησης προέλευσης και για στατιστικούς σκοπούς.

(8) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
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Ο ορισµός της «συµπαραγωγής µικρής κλίµακας» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής
κλίµακας και συνδυασµένης συµπαραγωγής, όπως οι µονάδες συµπαραγωγής που παρέχουν ενέργεια σε αποµονωµένες
περιοχές ή καλύπτουν περιορισµένες οικιακές, εµπορικές ή
βιοµηχανικές ανάγκες.

(21)

Προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια για την από πλευράς
των καταναλωτών επιλογή µεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή και ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται βάσει
άλλων τεχνικών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί βάσει των
εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης η δυνατότητα
εγγύησης προέλευσης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν δίδουν από
µόνα τους δικαίωµα υπαγωγής στους εθνικούς µηχανισµούς
στήριξης.

(22)

Είναι σηµαντικό να µπορούν να καλύπτονται από εγγυήσεις
προέλευσης όλες οι µορφές ηλεκτρικής ενέργειας προερχόµενης από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Είναι σηµαντικό
να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ εγγυήσεων προέλευσης
και ανταλλάξιµων πιστοποιητικών.

(23)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αυξηµένη διείσδυση της
συµπαραγωγής στην αγορά µεσοπρόθεσµα, πρέπει να
ζητηθεί από όλα τα κράτη µέλη να εγκρίνουν και να δηµοσιεύσουν έκθεση στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι
εθνικές δυνατότητες όσον αφορά τη συµπαραγωγή υψηλής
απόδοσης και η οποία θα περιλαµβάνει χωριστή ανάλυση
των εµποδίων που τίθενται στη συµπαραγωγή και των
µέτρων που λαµβάνονται για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία
του συστήµατος εγγύησης.

(24)

(25)

(26)

Η κρατική στήριξη θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (1), µεταξύ
άλλων σε ό,τι αφορά τη µη σώρευση ενισχύσεων. Το εν
λόγω πλαίσιο επιτρέπει, επί του παρόντος, ορισµένες κατηγορίες κρατικής στήριξης, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι
τα µέτρα στήριξης ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή η αποδοτικότητα της µετατροπής είναι ιδιαίτερα
υψηλή, επειδή τα µέτρα θα συµβάλουν στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή επειδή η παραγωγική διαδικασία θα
είναι λιγότερο ζηµιογόνος για το περιβάλλον. Η εν λόγω
στήριξη θα καταστεί ενίοτε αναγκαία για την περαιτέρω
αξιοποίηση των δυνατοτήτων συµπαραγωγής, ιδίως προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ανάγκη εσωεπιχειρησιακού
καταλογισµού του εξωτερικού κόστους.
Τα προγράµµατα κρατικής στήριξης για την προώθηση της
συµπαραγωγής θα πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στη
στήριξη της συµπαραγωγής βάσει της οικονοµικώς δικαιολογηµένης ζήτησης θερµότητας και ψύξης.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διάφορους µηχανισµούς
στήριξης της συµπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο, στους
οποίους περιλαµβάνονται ενισχύσεις επενδύσεων, φοροαπαλλαγές ή µειώσεις φόρων, πράσινα πιστοποιητικά και συστήµατα άµεσης στήριξης των τιµών. Ένα σηµαντικό µέσο
επίτευξης του στόχου της παρούσας οδηγίας είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των µηχανισµών αυτών, έως
ότου τεθεί σε λειτουργία εναρµονισµένο κοινοτικό πλαίσιο,
προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών. Η

(1) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.
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Επιτροπή σκοπεύει να εποπτεύει την κατάσταση και να
συντάσσει εκθέσεις σχετικά µε την κτηθείσα εµπειρία από
την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων στήριξης.
(27)

Για τη µεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 5 της
οδηγίας 2001/77/ΕΚ, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Μέχρις ότου ο παραγωγός που
δραστηριοποιείται στο χώρο της συµπαραγωγής αποτελέσει
επιλέξιµο πελάτη βάσει της εθνικής νοµοθεσίας υπό την
έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/
54/ΕΚ, οι τιµές που συνδέονται µε την αγορά επιπλέον
ηλεκτρικής ενέργειας την οποία συχνά χρειάζονται οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της συµπαραγωγής, θα πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων. Ειδικά για τις µονάδες
συµπαραγωγής µικρής και πολύ µικρής κλίµακας, µπορεί να
διευκολύνεται η πρόσβαση στο δίκτυο όσον αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από µονάδες συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, υπό την όρο της κοινοποίησης
προς την Επιτροπή.

(28)

Κατά κανόνα, οι µονάδες συµπαραγωγής, µέχρι 400 kW,
που εµπίπτουν στο πεδίο των ορισµών της οδηγίας 92/42/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά µε
τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού
νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα (2),
είναι απίθανο να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης
που ορίζει η ανωτέρω οδηγία και θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω οδηγίας.

(29)

Η συγκεκριµένη διάρθρωση του τοµέα της συµπαραγωγής, η
οποία περιλαµβάνει πολλούς µικρούς και µεσαίους παραγωγούς, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, ειδικά κατά την επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών για την απόκτηση
άδειας κατασκευής εγκαταστάσεων συµπαραγωγής.

(30)

Στο πλαίσιο του στόχου της παρούσας οδηγίας να
δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την προώθηση της συµπαραγωγής, είναι απαραίτητο να υπογραµµιστεί η ανάγκη ενός
σταθερού οικονοµικού και διοικητικού περιβάλλοντος για
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις συµπαραγωγής. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανταποκριθούν στην
ανάγκη αυτή µέσω του σχεδιασµού προγραµµάτων στήριξης
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και αποφεύγοντας
συχνές αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες κ.λπ. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να εξασφαλίζουν
ότι τα κρατικά προγράµµατα στήριξης τηρούν την αρχή της
σταδιακής κατάργησης.

(31)

Η συνολική απόδοση και βιωσιµότητα της συµπαραγωγής
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, οι τύποι των καυσίµων, οι καµπύλες απορρόφησης ισχύος, το µέγεθος της µονάδας, καθώς και από
τις ιδιότητες της θερµικής ενέργειας. Για πρακτικούς λόγους
και βάσει του γεγονότος ότι η χρήση της παραγόµενης θερµότητας για διαφορετικούς σκοπούς απαιτεί διαφορετικά
επίπεδα θερµοκρασίας της θερµότητας, καθώς και ότι αυτές
καθώς και άλλες διαφορές επηρεάζουν την απόδοση της
συµπαραγωγής, η συµπαραγωγή θα µπορούσε να διαιρείται
σε κατηγορίες, όπως «βιοµηχανική συµπαραγωγή», «θερµαντική συµπαραγωγή» και «γεωργική συµπαραγωγή».

(2) ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
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(32)

(33)
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Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως αυτές διατυπώνονται στο άρθρο 5 της
συνθήκης, οι γενικές αρχές που παρέχουν ένα πλαίσιο για
την προώθηση της συµπαραγωγής στην εσωτερική αγορά
ενέργειας θα πρέπει να προσδιορίζονται σε κοινοτικό
επίπεδο, αλλά η αναλυτική εφαρµογή θα πρέπει να αφήνεται
στα κράτη µέλη, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό σε κάθε
κράτος µέλος να επιλέγει το καθεστώς που αρµόζει
καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του. Η παρούσα οδηγία
περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούµενα για την επίτευξη των
εν λόγω στόχων και δεν επεκτείνεται πέραν αυτού που είναι
αναγκαίο προς τούτο.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 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 (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της
δηµιουργίας ενός πλαισίου µε το οποίο θα προωθηθεί και θα αναπτυχθεί η υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία θα βασίζεται στη ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα
και στην εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στην εσωτερική
αγορά ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες,
ιδίως όσον αφορά τις κλιµατικές και οικονοµικές συνθήκες.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
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ε) «εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια»: η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται µέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής όποτε η διαδικασία συµπαραγωγής διακόπτεται, συµπεριλαµβανοµένων των
διαστηµάτων συντήρησης, ή τίθεται εκτός λειτουργίας·
στ) «συµπληρωµατική ηλεκτρική ενέργεια»: η ηλεκτρική ενέργεια
που παρέχεται µέσω του ηλεκτρικού δικτύου παροχής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι
µεγαλύτερη από την παραγόµενη στη διαδικασία συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·
ζ) «συνολική απόδοση»: ο λόγος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης
χρήσιµης θερµότητας προς τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο µιας διαδικασίας
συµπαραγωγής, καθώς και για την ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας·
η) «απόδοση»: η απόδοση που υπολογίζεται βάσει των «καθαρών
θερµιδικών αξιών» των καυσίµων (οι οποίες αναφέρονται και ως
«κατώτερες θερµιδικές αξίες»)·
θ) «συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος III·
ι) «τιµή αναφοράς της απόδοσης για χωριστή παραγωγή»: η απόδοση της εναλλακτικής χωριστής παραγωγής θερµότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αποσκοπεί να αντικαταστήσει η
διαδικασία συµπαραγωγής·
ια) «λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας»: ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς τη χρήσιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουργίας συµπαραγωγής, µε
χρήση των επιχειρησιακών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας·
ιβ) «µονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα δυναµένη να λειτουργεί κατά
τον τρόπο της συµπαραγωγής·
ιγ) «µονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: µονάδα συνδυασµένης παραγωγής µε µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kWe·

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη συµπαραγωγή όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 και στις τεχνολογίες συµπαραγωγής που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι.

ιδ) «συµπαραγωγή µικρής κλίµακας»: οι µονάδες συµπαραγωγής µε
εγκατεστηµένη ισχύ κάτω του 1 ΜWe·

Άρθρο 3

ιε) «παραγωγή συµπαραγωγής»: το άθροισµα της ηλεκτρικής και
µηχανικής ενέργειας και της χρήσιµης θερµότητας που παράγονται από συµπαραγωγή.

Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

Επιπλέον, ισχύουν οι σχετικοί ορισµοί των οδηγιών 2003/54/ΕΚ
και 2001/77/ΕΚ.

α) «συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µιας µόνο διαδικασίας·

Άρθρο 4

β) «χρήσιµη θερµότητα»: η θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο
µιας διαδικασίας συµπαραγωγής προκειµένου να ικανοποιήσει
µια οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη·
γ) «οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά
θα ικανοποιούνταν, σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, µε
διαδικασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από την συµπαραγωγή·
δ) «ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας συνδεόµενης µε
την παραγωγή χρήσιµης θερµότητας και υπολογίζεται σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Κριτήρια απόδοσης της συµπαραγωγής
1. Για τον καθορισµό της απόδοσης της συµπαραγωγής
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2 και το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου
2006, καθορίζει εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Αυτές οι
τιµές αποτελούνται από πίνακα τιµών διαφοροποιηµένων ανάλογα
µε κατάλληλους παράγοντες, όπως το έτος κατασκευής και οι τύποι
καυσίµου, και πρέπει να βασίζονται σε τεκµηριωµένη ανάλυση η
οποία να λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, δεδοµένα από τη λειτουργική χρήση υπό ρεαλιστικές συνθήκες, τις διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρισµού, το µείγµα καυσίµων και τις κλιµατικές
συνθήκες, καθώς και τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες συµπαραγωγής
σύµφωνα µε τις αρχές του παραρτήµατος III.
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2.
Η Επιτροπή επανεξετάζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 14
παράγραφος 2, τις εναρµονισµένες τιµές αναφοράς απόδοσης για
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου
2011, και εν συνεχεία ανά τετραετία, προκειµένου να λάβει υπόψη
της τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις µεταβολές της κατανοµής των
ενεργειακών πηγών.

6. Οι εγγυήσεις προέλευσης, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, θα πρέπει να αναγνωρίζονται αµοιβαία από τα
κράτη µέλη, αποκλειστικά ως απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Κάθε άρνηση αναγνώρισης µιας
εγγύησης προέλευσης ως απόδειξης, ιδίως για λόγους πρόληψης
της απάτης, πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια.

3.
Τα κράτη µέλη που µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την
παρούσα οδηγία πριν καθορίσει η Επιτροπή τις εναρµονισµένες
τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
και θερµικής ενέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα
πρέπει να θεσπίσουν, µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, τις οικείες εθνικές τιµές αναφοράς απόδοσης για τη
χωριστή παραγωγή προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας από τη συµπαραγωγή, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος ΙΙΙ.

Σε περίπτωση άρνησης της αναγνώρισης µιας εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή µπορεί να αναγκάζει το αρνούµενο µέρος να
την αναγνωρίζει, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια στα οποία βασίζεται η αναγνώριση
αυτή.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη αναλύουν το εθνικό τους δυναµικό για την
εφαρµογή της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας υψηλής απόδοσης.

Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
1.
Βάσει των εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, εντός έξι µηνών από την έγκριση των εν λόγω τιµών, ότι η
προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µπορεί να πιστοποιείται βάσει αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται από κάθε κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η εν
λόγω εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει
στους παραγωγούς να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια την
οποία διαθέτουν προς πώληση παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης, εκδίδεται δε προς το σκοπό αυτό αιτήσει του
παραγωγού.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν έναν ή περισσότερους
αρµόδιους φορείς, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες παραγωγής ή διανοµής, για να επιβλέπουν την έκδοση της
εγγύησης προέλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς θεσπίζουν κατάλληλους
µηχανισµούς προκειµένου να διασφαλίζουν ότι η εγγύηση προέλευσης είναι τόσο ακριβής όσο και αξιόπιστη, ενώ περιγράφουν
στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τα
ληφθέντα µέτρα για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήµατος
εγγύησης.
4.
Τα συστήµατα εγγύησης προέλευσης δεν συνεπάγονται αφ'
εαυτών δικαίωµα υπαγωγής στους εθνικούς µηχανισµούς στήριξης.
5.

Η εγγύηση προέλευσης:

— προσδιορίζει τη χαµηλότερη θερµιδική αξία της καύσιµης ύλης
από την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια, τη χρήση της
θερµικής ενέργειας που παρήχθη από κοινού µε την ηλεκτρική
και, τέλος, το χρόνο και τον τόπο της παραγωγής,
— προσδιορίζει την ποσότητα της προερχόµενης από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης σύµφωνα µε το παράρτηµα II ηλεκτρικής ενέργειας την οποία αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη
εγγύηση,
— προσδιορίζει την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που
υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ βάσει των εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης τις οποίες καθορίζει η
Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν και άλλες πληροφορίες
στην εγγύηση προέλευσης.

Άρθρο 6
Εθνικό δυναµικό για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης

2.

Η ανάλυση αυτή:

— βασίζεται σε τεκµηριωµένα επιστηµονικά δεδοµένα και τηρεί τα
κριτήρια του παραρτήµατος IV,
— προσδιορίζει όλο το δυναµικό για ζήτηση χρήσιµης θερµότητας
και ψύξης, το οποίο είναι κατάλληλο για την εφαρµογή συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, καθώς και τη διαθεσιµότητα καυσίµων και άλλων ενεργειακών πόρων χρησιµοποιήσιµων σε συµπαραγωγή,
— περιλαµβάνει χωριστή ανάλυση των τυχόν φραγµών στην αξιοποίηση του εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα, η ανάλυση εξετάζει τους φραγµούς που
αφορούν τις τιµές, το κόστος και την πρόσβαση στα καύσιµα,
τους φραγµούς που αφορούν θέµατα δικτύου, τους φραγµούς
που αφορούν διοικητικές διαδικασίες, και τους φραγµούς που
αφορούν την έλλειψη εσωεπιχειρησιακού καταλογισµού του
εξωτερικού κόστους στις ενεργειακές τιµές.
3. Για πρώτη φορά στις 21 Φεβρουαρίου 2007 το αργότερο
και έκτοτε ανά τετραετία, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής διατυπούµενης τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την εκάστοτε προθεσµία,
τα κράτη µέλη αξιολογούν την πρόοδο στην αύξηση του µεριδίου
της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Άρθρο 7
Προγράµµατα στήριξης
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η στήριξη της συµπαραγωγής — υπάρχουσες και µελλοντικές µονάδες — βασίζεται στη
ζήτηση για χρήσιµη θερµότητα και την εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας, λαµβανοµένων υπόψη των δυνατοτήτων µείωσης της
ενεργειακής ζήτησης µέσω άλλων οικονοµικώς εφικτών ή περιβαλλοντικώς επωφελών µέτρων, όπως άλλα µέτρα αποτελεσµατικής
χρήσης της ενέργειας.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, η
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή των µηχανισµών στήριξης που
χρησιµοποιήθηκαν στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους οποίους ένας
παραγωγός που δραστηριοποιείται στο χώρο της συµπαραγωγής
λαµβάνει, βάσει των κανονισµών που εκδίδουν οι κρατικές αρχές,
άµεση ή έµµεση στήριξη, η οποία µπορεί να επιφέρει τον περιορισµό του εµπορίου.
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Η Επιτροπή εξετάζει αν οι µηχανισµοί αυτοί συµβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 6 και 174 παράγραφος 1 της συνθήκης.
3.
Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 11, η Επιτροπή
παρουσιάζει τεκµηριωµένη ανάλυση της κτηθείσας πείρας από την
εφαρµογή και συνύπαρξη των διαφόρων µηχανισµών στήριξης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω
έκθεση αξιολογεί την επιτυχία, περιλαµβανοµένης της σχέσης
κόστους/αποτελεσµατικότητας, των συστηµάτων στήριξης στην
προώθηση της χρήσης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης
σύµφωνα µε το εθνικό δυναµικό που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει σε ποιο βαθµό τα προγράµµατα
στήριξης έχουν συµβάλει στη δηµιουργία σταθερών συνθηκών για
την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της συµπαραγωγής.
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2. Τα κράτη µέλη, εφόσον ενδείκνυται στο πλαίσιο της εθνικής
νοµοθεσίας, παρέχουν ένδειξη της επιτευχθείσας εξέλιξης, ιδίως
όσον αφορά:
α) το συντονισµό µεταξύ των διαφορετικών διοικητικών υπηρεσιών
όσον αφορά τις προθεσµίες, την παραλαβή και τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων αδείας·
β) τη δυνατότητα θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις
δραστηριότητες της παραγράφου 1 και το εφικτό της καθιέρωσης µιας ταχείας διαδικασίας σχεδιασµού για τους παραγωγούς συµπαραγωγής και
γ) το διορισµό αρχών ως διαµεσολαβητών σε τυχόν διαφορές
µεταξύ των αρµόδιων για τη χορήγηση αδειών αρχών και των
αιτούντων άδεια.
Άρθρο 10

Άρθρο 8
Θέµατα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τιµολόγησης
1.
Προς διασφάλιση της µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2
και 5 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, καθώς και οι σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.
2.
Μέχρις ότου ο παραγωγός που δραστηριοποιείται στο χώρο
της συµπαραγωγής αποτελέσει επιλέξιµο πελάτη βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν ότι οι τιµές για την
αγορά εφεδρικής ή συµπληρωµατικής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται βάσει δηµοσιευµένων τιµών και όρων και προϋποθέσεων.
3.
Υπό τον όρο της κοινοποίησης στην Επιτροπή, τα κράτη µέλη
µπορούν να διευκολύνουν ιδιαίτερα την πρόσβαση στο δίκτυο όσον
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης από µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας
και συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας.
Άρθρο 9

Εκθέσεις των κρατών µελών
1. Το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2006, τα κράτη µέλη
δηµοσιεύουν έκθεση µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και των
αξιολογήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφοι 1
και 2.
2. Το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2007, στη συνέχεια δε
ανά τετραετία, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής διατυπούµενης
τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την εκάστοτε προθεσµία, τα κράτη
µέλη δηµοσιεύουν έκθεση µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά
µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου 2004 όσον αφορά τα στοιχεία του 2003,
εν συνεχεία δε σε ετήσια βάση, στατιστικά δεδοµένα για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από συµπαραγωγή σε
εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος ΙΙ.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης ετήσια στατιστικά στοιχεία για
τις δυνατότητες συµπαραγωγής και τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για τη συµπαραγωγή. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να
υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της συµπαραγωγής, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του παραρτήµατος III.

∆ιοικητικές διαδικασίες
1.
Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιοι φορείς τους οποίους ορίζουν
τα κράτη µέλη αξιολογούν το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ή τις λοιπές
διαδικασίες του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, οι οποίες
ισχύουν για τις µονάδες συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται µε σκοπό:
α) την ενθάρρυνση του σχεδιασµού µονάδων συµπαραγωγής ώστε
να ανταποκρίνονται στην οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για
παραγωγή χρήσιµης θερµότητας και την αποφυγή παραγωγής
περισσότερης θερµότητας από τη χρήσιµη·
β) τον περιορισµό των κανονιστικών και µη κανονιστικών εµποδίων
στην αύξηση της συµπαραγωγής·
γ) τον εξορθολογισµό και την επίσπευση των διαδικασιών στο ενδεδειγµένο διοικητικό επίπεδο και
δ) τη διασφάλιση αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κανόνων, στους οποίους να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνολογιών συµπαραγωγής.

Άρθρο 11
Έκθεση της Επιτροπής
1. Βάσει των εκθέσεων που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
10, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το
αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2008, στη συνέχεια δε ανά τετραετία, έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας.
Συγκεκριµένα, η έκθεση:
α) εξετάζει την πρόοδο που σηµειώνεται στην αξιοποίηση του
εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6·
β) αξιολογεί το βαθµό στον οποίο οι κανόνες και οι διαδικασίες
που προσδιορίζουν το πλαίσιο των προϋποθέσεων για τη συµπαραγωγή στην εσωτερική αγορά ενέργειας διατυπώνονται βάσει
αντικειµενικών, διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων όπου
λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα οφέλη που απορρέουν από τη
συµπαραγωγή·
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γ) εξετάζει την κτηθείσα πείρα από την εφαρµογή και τη
συνύπαρξη διαφορετικών µηχανισµών στήριξης υπέρ της συµπαραγωγής·

ται σε µια τέτοια παραγωγή, για σκοπούς έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης και καταρτισµού στατιστικών, πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
το παράρτηµα II.

δ) επανεξετάζει τις τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή βάσει των υφιστάµενων τεχνολογιών.

3. Μέχρι τέλους 2010, τα κράτη µέλη µπορούν, χρησιµοποιώντας εναλλακτική µεθοδολογία, να χαρακτηρίσουν µια συµπαραγωγή ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης χωρίς να ελέγξουν κατά
πόσον η συµπαραγωγή ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α), εφόσον αποδεικνύεται σε εθνικό επίπεδο ότι
η συµπαραγωγή που χαρακτηρίζεται µε αυτή την εναλλακτική µεθοδολογία υπολογισµού πληροί κατά µέσον όρο τα κριτήρια του
παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α). Εφόσον για την παραγωγή αυτή εκδίδεται εγγύηση προέλευσης, η απόδοση της συµπαραγωγής που
καθορίζεται στην εγγύηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριακές
τιµές των κριτηρίων του παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχείο α), εκτός εάν
άλλως προκύπτει από τους σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ υπολογισµούς. Ο προσδιορισµός όµως της ποσότητας ηλεκτρισµού από
συµπαραγωγή που παράγεται σε µια τέτοια παραγωγή, για σκοπούς
έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης και καταρτισµού στατιστικών,
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα II.

Όταν ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει, µαζί µε την έκθεση,
περαιτέρω προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
2.
Κατά την αξιολόγηση της προόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1στοιχείο α), η Επιτροπή εξετάζει σε ποιο βαθµό έχουν
επιτευχθεί ή προβλέπεται να επιτευχθούν οι εθνικές δυνατότητες
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 6,
λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών µέτρων, των συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατικών συνθηκών, και των συνεπειών της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και των άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη
θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου (1).
Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε στόχο κυρίως τη
θέσπιση προγράµµατος δράσης για την ανάπτυξη συµπαραγωγής
υψηλής απόδοσης στην Κοινότητα.
3.
Για την εκτίµηση του σκόπιµου της περαιτέρω εναρµόνισης
των υπολογιστικών µεθόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος
1, η Επιτροπή εξετάζει την επίπτωση της παράλληλης εφαρµογής
των υπολογισµών του άρθρου 12 και των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ
στην εσωτερική αγορά ενέργειας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την
πείρα από τους εθνικούς µηχανισµούς στήριξης.
Όταν ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε στόχο την περαιτέρω
εναρµόνιση των υπολογιστικών µεθόδων.
Άρθρο 12

Άρθρο 13
Επανεξέταση
1. Οι τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της παραγωγής ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή κατά την
έννοια του παραρτήµατος II στοιχείο α) προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
2. Οι τιµές κατωφλίου που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της παραγωγής από συµπαραγωγή και της εξοικονοµούµενης πρωτογενούς ενέργειας, κατά την έννοια του παραρτήµατος III στοιχείο α), προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε
τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
3. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τον προσδιορισµό του λόγου
ισχύος προς θερµότητα που αναφέρονται στο παράρτηµα II στοιχείο δ) προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2.

Εναλλακτικοί υπολογισµοί
1.
Μέχρι τέλους 2010 και εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση
από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν άλλες
µεθόδους από την προβλεπόµενη στο παράρτηµα ΙΙ στοιχείο β),
προκειµένου να αφαιρούν από τα δηλωθέντα αριθµητικά στοιχεία
την τυχόν ηλεκτρική ενέργεια που δεν παρήχθη στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής. Για τους σκοπούς πάντως που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η
ποσότητα ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή ορίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα II.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να υπολογίζουν την εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας από παραγωγή θερµότητας, ηλεκτρισµού
και µηχανικής ενέργειας σύµφωνα µε το παράρτηµα III στοιχείο γ),
χωρίς να χρησιµοποιούν το παράρτηµα ΙΙ προς αφαίρεση των µη
συµπαραγόµενων µερών θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας της
ίδιας διαδικασίας. Η παραγωγή αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης αν πληροί τα κριτήρια απόδοσης του
παραρτήµατος III στοιχείο α), και εφόσον η συνολική απόδοση
υπερβαίνει το 70 % προκειµένου περί µονάδων συµπαραγωγής µε
ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα άνω των 25 MW. Ο προσδιορισµός
όµως της ποσότητας ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή που παράγε(1) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

Άρθρο 14
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που θεσπίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 15
Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία, το αργότερο στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

L 52/57
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ

Αποδέκτες

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ προστίθεται
η ακόλουθη περίπτωση:
«— µονάδες συµπαραγωγής κατά την έννοια της οδηγίας
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση
της συµπαραγωγής ενεργείας βάσει της ζήτησης για
χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (*).

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(*) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.»

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τεχνολογίες συµπαραγωγής που καλύπτει η παρούσα οδηγία
α) Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας
β) Ατµοστρόβιλος διαφορικής πίεσης
γ) Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης — εκτόνωσης µε ανάκτηση θερµότητας
δ) Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας
ε) Μηχανή εσωτερικής καύσης
στ) Μικροστρόβιλοι
ζ) Κινητήρες Stirling
η) Ηλεκτρικά στοιχεία καυσίµου
θ) Ατµοµηχανές
ι) Οργανικοί κύκλοι Rankine
ια) Άλλοι τύποι τεχνολογίας ή συνδυασµοί αυτών που εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 3 στοιχείο α).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας που αποκτάται από συµπαραγωγή
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ενέργειας που αποκτάται από συµπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της
αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις µονάδες συµπαραγωγής
πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός µπορεί να βασίζεται σε πιστοποιηµένες τιµές.
α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή θεωρείται ίση µε τη συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
της µονάδας µετρούµενη στο σηµείο εξόδου των κύριων γεννητριών:
i) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους αναφερόµενους στο αράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια
απόδοση οριζόµενη από τα κράτη µέλη σε επίπεδο τουλάχιστον 75 % και
ii) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι, µε συνολική ετήσια απόδοση οριζόµενη από τα κράτη µέλη σε επίπεδο τουλάχιστον 80 %.
β) Σε µονάδες συµπαραγωγής µε ετήσια συνολική απόδοση κάτω από την τιµή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο ii)
[µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ), και η) από τους αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι] ή µε συνολική ετήσια
απόδοση κάτω από την τιµή που αναφέρεται στο στοιχείο α) σηµείο ii) [µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους
αναφερόµενους στο παράρτηµα Ι], η συµπαραγωγή υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:
E CHP = Hchp. C
Όπου:
E

CHP

είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή

C

είναι ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας

Hchp

είναι η ποσότητα χρήσιµης θερµότητας από συµπαραγωγή (υπολογιζόµενη για το σκοπό αυτό ως συνολική παραγωγή θερµότητας µείον τη θερµότητα που παράγεται σε χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατµού
από τον ατµολέβητα πριν από τον στρόβιλο).

Ο υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή πρέπει να βασίζεται στον πραγµατικό λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας. Εάν ο πραγµατικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας µιας µονάδας συµπαραγωγής δεν είναι γνωστός, µπορούν να χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιµές για τις µονάδες τύπου
α), β), γ), δ), και ε) που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, εφόσον η υπολογιζόµενη ηλεκτρική ενέργεια συµπαραγωγής είναι
µικρότερη ή ίση µε τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της µονάδας:
Τύπος µονάδας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας, C

Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας

0,95

Ατµοστρόβιλος διαφορικής πίεσης

0,45

Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης — εκτόνωσης µε ανάκτηση θερµότητας

0,45

Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας

0,55

Μηχανή εσωτερικής καύσης

0,75

Εάν τα κράτη µέλη θεσπίζουν πρότυπες τιµές για να εκφράσουν την αναλογία ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας για τις
µονάδες τύπου στ), ζ), η), θ), ι) και ια) που αναφέρονται στο παράρτηµα I, οι εν λόγω πρότυπες τιµές δηµοσιεύονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
γ) Εάν ένα µερίδιο του ενεργειακού περιεχοµένου του καυσίµου που χρησιµοποιείται στη διαδικασία συµπαραγωγής ανακτάται
σε χηµικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, το µερίδιο αυτό µπορεί να αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου
καυσίµου πριν από τον υπολογισµό της γενικής απόδοσης που χρησιµοποιείται στα στοιχεία α) και β).
δ) Τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίζουν το λόγο ηλεκτρικής ενέργειας/θερµότητας ως λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας
προς τη χρήσιµη θερµότητα, υπό λειτουργία κατά τον τρόπο της συµπαραγωγής σε µικρότερη δυναµικότητα, µε χρήση των
επιχειρησιακών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας.
ε) Η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές για την υλοποίηση και εφαρµογή του παραρτήµατος ΙΙ, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού του λόγου
ισχύος προς θερµότητα.
στ) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες περιόδους δήλωσης πλην του έτους για τους κατά τα στοιχεία α) και
β) υπολογισµούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μεθοδολογία για τον προσδιορισµό της απόδοσης της διεργασίας συµπαραγωγής
Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της συµπαραγωγής και της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας προσδιορίζονται βάσει της αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
α) Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:
— η παραγωγή συµπαραγωγής από µονάδες συµπαραγωγής εξασφαλίζει εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το στοιχείο β), τουλάχιστον 10 % συγκριτικά προς τις τιµές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τη
χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας,
— η παραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας και συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας που εξασφαλίζει
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να χαρακτηρίζεται συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης.
β) Υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας
Το ποσό της εξοικονόµησης της πρωτογενούς ενέργειας που εξασφαλίζεται από τη συµπαραγωγή και ορίζεται σύµφωνα µε
το παράρτηµα ΙΙ υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

όπου:
PES

είναι η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.

CHP Hη

είναι η θερµική απόδοση της συµπαραγωγής, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής χρήσιµης
θερµότητας προς την ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή.

Ref Hη

είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµότητας.

CHP Εη

είναι η ηλεκτρική απόδοση της συµπαραγωγής η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς την ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του
αθροίσµατος της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή. Όταν µια
µονάδα συµπαραγωγής παράγει µηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να προσαυξάνεται κατά µια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας ισοδύναµη εκείνης της µηχανικής ενέργειας. To πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δηµιουργεί δικαίωµα
έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5.

Ref Εη

είναι η τιµή αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Υπολογισµοί εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση εναλλακτικών µεθόδων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2
Αν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας για µια διεργασία υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2, η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται µε τον τύπο του στοιχείου β) του παρόντος παραρτήµατος, όπου όµως:
αντί «CHP Hη» τίθεται «Hη» και
αντί «CHP Eη» τίθεται «Eη»
όπου:
Hη είναι η θερµική απόδοση της διεργασίας, οριζόµενη ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής θερµότητας προς την εισροή
καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Εη είναι η ηλεκτρική απόδοση της διεργασίας, οριζόµενη ως ο λόγος της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρισµού προς την εισροή
καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του αθροίσµατος της παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Όταν µια µονάδα συµπαραγωγής παράγει και µηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να προσαυξάνεται κατά µια επιπρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναµη εκείνης της µηχανικής ενέργειας. To πρόσθετο αυτό στοιχείο δεν δηµιουργεί δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5.
δ) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες περιόδους δήλωσης πλην του έτους για τους κατά τα στοιχεία β) και γ)
του παρόντος παραρτήµατος υπολογισµούς.
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ε) Για τις µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός της πρωτογενούς εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να
βασίζεται σε πιστοποιηµένα στοιχεία.
στ) Τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αρχές για τον προσδιορισµό των τιµών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στον τύπο του στοιχείου β) του παρόντος παραρτήµατος καθορίζουν τη
λειτουργική απόδοση της χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας την οποία καλείται να υποκαταστήσει η
συµπαραγωγή.
Οι τιµές αναφοράς απόδοσης υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων αρχών:
1. Για τις µονάδες συµπαραγωγής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, η σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
βασίζεται στην αρχή ότι συγκρίνονται οι ίδιες κατηγορίες καυσίµων.
2. Κάθε µονάδα συµπαραγωγής συγκρίνεται µε την καλύτερη διαθέσιµη στην αγορά και οικονοµικώς δικαιολογηµένη τεχνολογία για χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού τη χρονιά που κατασκευάστηκε η µονάδα.
3. Οι τιµές αναφοράς απόδοσης για µονάδες συµπαραγωγής ηλικίας άνω δέκα ετών καθορίζονται βάσει των τιµών αναφοράς των µονάδων ηλικίας δέκα ετών.
4. Οι τιµές αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας αντανακλούν τις κλιµατολογικές
διαφορές µεταξύ κρατών µελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κριτήρια για την ανάλυση του εθνικού δυναµικού για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
α) Κατά την ανάλυση του εθνικού δυναµικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 λαµβάνονται υπόψη:
— ο τύπος των καυσίµων που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αξιοποιηθεί το δυναµικό συµπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων πτυχών σχετικά µε τις δυνατότητες αύξησης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις εθνικές αγορές θερµότητας µέσω συµπαραγωγής,
— ο τύπος των τεχνολογιών συµπαραγωγής που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την αξιοποίηση του εθνικού δυναµικού,
— ο τύπος της χωριστής παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου είναι σκόπιµο, µηχανικής ενέργειας τον
οποίο ενδέχεται να υποκαταστήσει η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
— η διάκριση του δυναµικού σε εκσυγχρονισµό υφιστάµενου δυναµικού και κατασκευή νέου δυναµικού.
β) Η ανάλυση περιλαµβάνει κατάλληλους µηχανισµούς για την εκτίµηση της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας — από απόψεως εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας — σε περίπτωση αύξησης του µεριδίου της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης
στην εθνική ενεργειακή σύνθεση. Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας πρέπει να λαµβάνονται επίσης
υπόψη οι εθνικές δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των δεσµεύσεων οι οποίες συνδέονται µε τις κλιµατικές µεταβολές και τις οποίες δέχθηκε η Κοινότητα σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών
για τις κλιµατικές µεταβολές.
γ) Στην ανάλυση του εθνικού δυναµικού συµπαραγωγής διευκρινίζονται οι δυνατότητες σε σχέση µε τα χρονικά πλαίσια 2010,
2015 και 2020 και περιλαµβάνονται, όπου είναι εφικτό, οι δέουσες εκτιµήσεις των προβλεπόµενων δαπανών για καθένα από
τα προαναφερόµενα χρονικά πλαίσια.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/15/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε σκοπό να παραταθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται στα
κράτη µέλη να εφαρµόζουν µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισµένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν επέτυχε συµφωνία σχετικά
µε το περιεχόµενο της εν λόγω πρότασης, είναι σκόπιµο, µε
σκοπό να αποφευχθεί κάθε νοµοθετική ανασφάλεια από την
1η Ιανουαρίου 2004, να δοθεί ο χρόνος στο Συµβούλιο να
λάβει απόφαση σχετικά µε την πρόταση γενικής αναθεώρησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Επιβάλλεται,
συνεπώς, να παραταθεί η µέγιστη προθεσµία εφαρµογής που
προβλέπεται για το εν λόγω µέτρο από την οδηγία 77/388/
ΕΟΚ.

(6)

Προς συνεχή εφαρµογή του άρθρου 28 παράγραφος 6 της
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ θα πρέπει να προβλεφθεί αναδροµική
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(7)

Η εκτέλεση της παρούσας οδηγίας δεν ενέχει καµία αλλαγή
της νοµοθεσίας των κρατών µελών.

(8)

Είναι εποµένως σκόπιµο να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία
77/388/ΕΟΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/
388/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών
µε τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστηµα φόρου
προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (3), οι
προβλεπόµενοι µειωµένοι συντελεστές που προβλέπονται
στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο µπορούν επίσης να εφαρµόζονται στις υπηρεσίες υψηλής
εντάσεως εργατικού δυναµικού, που απαριθµούνται στις
κατηγορίες που περιέχονται στο παράρτηµα Κ της εν λόγω
οδηγίας για µέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών από την 1η
Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Η απόφαση 2000/185/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, µε την οποία επιτρέπεται στα κράτη µέλη
να εφαρµόσουν µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισµένες
υπηρεσίες υψηλής εντάσεως, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/
388/ΕΟΚ (4) επιτρέπει σε ορισµένα κράτη µέλη να εφαρµόσουν µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής
εντάσεως εργατικού δυναµικού, για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

(3)

Βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης που κατήρτισαν τα κράτη
µέλη που συµµετέσχον στην πειραµατική ενέργεια, η Επιτροπή παρουσίασε τη γενική έκθεση αξιολόγησης στις 2 Ιουνίου 2003.

(4)

Σύµφωνα µε την ανακοίνωσή της για τη στρατηγική που
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του καθεστώτος
ΦΠΑ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή
εξέδωσε πρόταση σχετικά µε τη γενική αναθεώρηση των
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ µε σκοπό την απλοποίηση και
ορθολογική τους οργάνωση.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/7/ΕΚ (ΕΕ L 27 της 30.1.2004, σ. 44).
(4) ΕΕ L 59 της 4.3.2000, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/954/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 28).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/
388ΕΟΚ, οι όροι «τέσσερα έτη από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2003» αντικαθίστανται από τους όρους «έξι έτη
από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005».
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία έγκρισής της.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. McCREEVY
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2004
που παρατείνει τη διάρκεια εφαρµογής της απόφασης 2000/185/ΕΚ µε την οποία επιτρέπεται στα κράτη
µέλη να εφαρµόσουν µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισµένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού
δυναµικού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/
388/ΕΟΚ
(2004/161/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Είναι σκόπιµο να παραταθεί επίσης η διάρκεια εφαρµογής
της απόφασης 2000/185/ΕΚ.

(5)

Προς διασφάλιση της συνεχούς εφαρµογής των εγκρίσεων
που προβλέπει η προαναφερθείσα οδηγία, θα πρέπει να
προβλεφθεί η αναδροµική εφαρµογή της παρούσας απόφασης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977,
περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστηµα φόρου
προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (1), και ιδίως
το άρθρο 28 παράγραφος 6,
την πρόταση της Επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της απόφασης 2000/185/ΕΚ του Συµβουλίου (2),
το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο
Βασίλειο µπορούν να εφαρµόσουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003 µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής
έντασης εργατικού δυναµικού για τις οποίες είχαν υποβάλει
αίτηση.

(2)

Στις 23 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας σχετικά µε τη γενική αναθεώρηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. ∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν επέτυχε συµφωνία πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, είναι σκόπιµο να
παραταθεί για δύο έτη το ισχύον σύστηµα µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού
δυναµικού.

(3)

Παρατάθηκε η µέγιστη προθεσµία εφαρµογής που προβλέπεται για το εν λόγω µέτρο από την οδηγία 77/388/ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/15/ΕΚ (Βλέπε σ. 61 της παρούσας Επίσηµης
Εφηµερίδας).
(2) ΕΕ L 59 της 4.3.2000, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/954/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 28).

Άρθρο 1
Η απόφαση 2000/185/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, οι όροι «περίοδο τεσσάρων ετών
από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003»
αντικαθίστανται από τους όρους «έξι έτη από την 1η Ιανουαρίου
2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005».
2. Στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου
2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου
2005».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην
Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική
∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο Μέγα ∆ουκάτο του
Λουξεµβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας
και Βόρειας Ιρλανδίας.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. McCREEVY
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα και
για την παράταση της διάρκειας ισχύος της απόφασης 89/688/ΕΟΚ
(2004/162/ΕΚ)
απαλλαγών από τον φόρο αυτό προς όφελος της τοπικής
παραγωγής για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη των περιφερειών αυτών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 299 παράγραφος 2,

(4)

Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου
2000, σχετικά µε τα µέτρα εφαρµογής του άρθρου 299
παράγραφος 2 της συνθήκης, το άρθρο αυτό πρέπει να τεθεί
σε εφαρµογή στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη βάσει αιτιολογηµένων αιτήσεων που
υποβάλλουν τα τελευταία.

(5)

Στις 12 Μαρτίου 2002, η Γαλλία διαβίβασε προς την Επιτροπή αίτηση παρατάσεως του καθεστώτος απαλλαγής από
την εισφορά θαλάσσης για δέκα έτη. Στην αίτηση αυτή δεν
διευκρινίζονταν τα προϊόντα που επρόκειτο να τύχουν απαλλαγής στο πλαίσιο του µελλοντικού καθεστώτος ούτε οι διαφοροποιηµένοι συντελεστές µεταξύ των τοπικών προϊόντων
και των προϊόντων που δεν παράγονται επιτόπου, καθώς και
οι λόγοι για τις απαλλαγές αυτές και τους διαφοροποιηµένους συντελεστές σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα DOM. Υπό τις συνθήκες αυτές, προκειµένου να
αποφευχθεί η δηµιουργία νοµικού κενού λόγω απουσίας
πλήρους αίτησης, η περίοδος εφαρµογής της απόφασης 89/
688/ΕΟΚ παρατάθηκε κατά ένα έτος µε την απόφαση
2002/973/ΕΚ (4).

(6)

Στις 14 Απριλίου 2003, η Γαλλία απέστειλε στην Επιτροπή
νέα αίτηση που ανταποκρινόταν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Στην αίτηση αυτή, οι γαλλικές αρχές εξέφρασαν την
επιθυµία η απόφαση του Συµβουλίου να αφορά περίοδο 15
ετών κατά την οποία θα επανεξετάζεται ανά τριετία αν πρέπει
να προσαρµοσθεί το καθεστώς. Με την εν λόγω αίτηση
ζητείται η εφαρµογή διαφοροποιηµένης φορολογίας της εισφοράς θαλάσσης, η οποία να καθιστά δυνατό να φορολογούνται περισσότερο τα προϊόντα που προέρχονται εκτός
των DOM από τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται στα
DOM. Η απόκλιση των δέκα εκατοστιαίων µονάδων θα
εφαρµοσθεί κυρίως στα βασικά προϊόντα, καθώς και σε
εκείνα για τα οποία διαπιστώθηκε σχετική ισορροπία µεταξύ
τοπικής παραγωγής και παραγωγής εκτός των διαµερισµάτων. Η απόκλιση των είκοσι εκατοστιαίων µονάδων θα
αφορά ιδίως τα προϊόντα για τα οποία απαιτούνται
δαπανηρές επενδύσεις που επηρεάζουν το συνολικό κόστος
των αγαθών που κατασκευάζονται επιτόπου για περιορισµένη αγορά. Η απόκλιση των τριάντα εκατοστιαίων µονάδων θα εφαρµοσθεί ιδίως στα προϊόντα που κατασκευάζονται από µεγάλες επιχειρήσεις και στα πολύ ευαίσθητα
προϊόντα σε σχέση µε τις εισαγωγές από χώρες γειτονικές
των DOM. Η απόκλιση των πενήντα εκατοστιαίων µονάδων
θα εφαρµοσθεί, στη Γουιάνα και στη Ρεϋνιόν, στα αλκοολούχα ποτά, και ιδίως στο ρούµι. Με τη γαλλική αίτηση
ζητείται να ληφθούν συµπληρωµατικά µέτρα, όπως η δυνατότητα να µην απαιτείται η καταβολή της εισφοράς
θαλάσσης για τα προϊόντα που κατασκευάζονται επιτόπου
από τις επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών µικρότερο από
550 000 ευρώ, η δυνατότητα εφαρµογής µείωσης 15 % επί
της φορολογητέας βάσης της εισφοράς θαλάσσης για τα

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι
διατάξεις της εφαρµόζονται στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές, και συνεπώς στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, λαµβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική κοινωνική και
οικονοµική τους κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε λόγω της
µεγάλης απόστασης, του νησιωτικού χαρακτήρα, της µικρής
έκτασης, της δύσκολης µορφολογίας και του κλίµατος, της
οικονοµικής εξάρτησης από περιορισµένο αριθµό προϊόντων,
καθώς και του µόνιµου χαρακτήρα και του συνδυασµού των
παραγόντων αυτών που αναχαιτίζουν σε µεγάλο βαθµό την
ανάπτυξή τους. Η διάταξη αυτή της συνθήκης βρίσκεται σε
άµεση συνάρτηση µε τα µέτρα υπέρ των εξόχως απόκεντρων
περιοχών, ιδίως των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων
(DOM), που λήφθηκαν ήδη παλαιότερα µε την απόφαση
89/687/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1989,
για τη θέσπιση προγράµµατος ειδικών µέτρων λόγω του
αποµακρυσµένου και νησιωτικού χαρακτήρα των γαλλικών
υπερπόντιων διαµερισµάτων (Poseidom) (2).

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης 89/688/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε το
καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα (3) ορίζει ότι, δεδοµένων των
ειδικών δυσχερειών στα υπερπόντια διαµερίσµατα, επιτρέπεται ενδεχοµένως µερική ή πλήρης απαλλαγή από την εισφορά θαλάσσης προς όφελος των τοπικών προϊόντων για
περίοδο που δεν υπερβαίνει µία δεκαετία από την εισαγωγή
της φορολογικής επιβάρυνσης. Η περίοδος αυτή έληξε κανονικά στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, δεδοµένου ότι το καθεστώς
αυτό άρχισε να εφαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου 1993.

(3)

Βάσει του άρθρου 3 της απόφασης 89/688/ΕΟΚ, η Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
του καθεστώτος προκειµένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος
των ειληµµένων µέτρων και η ενδεχόµενη ανάγκη
διατήρησης της δυνατότητας φοροαπαλλαγής. Στην έκθεση
αυτή που απέστειλε στο Συµβούλιο στις 24 Νοεµβρίου
1999, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα τέσσερα DOM
βρίσκονται, λόγω της εξόχως απόµακρης γεωγραφικής τους
θέσης, σε πολύ πιο ευάλωτη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση σε σχέση µε την υπόλοιπη Κοινότητα και υπογραµµίζει τη σηµασία της εισφοράς θαλάσσης και των σχετικών

(1) Γνώµη που δόθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 39.
(3) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 46· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από
την απόφαση 2002/973/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 83).

(4) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 83.
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ελλείψει ειδικών µέτρων, δεν θα ήταν εποµένως ανταγωνιστικά έναντι των προϊόντων που προέρχονται από περιοχές,
που δεν χαρακτηρίζονται από τα εν λόγω µειονεκτήµατα,
ακόµη και αν λαµβάνονταν υπόψη το κόστος µεταφοράς
των προϊόντων αυτών προς τα DOM. Λόγω της έλλειψης
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων δεν θα ήταν
δυνατόν να διατηρηθεί τοπική παραγωγή, γεγονός που θα
είχε επιζήµιες επιπτώσεις για την απασχόληση των κατοίκων
των DOM.

προϊόντα που κατασκευάζονται επιτόπου και η δυνατότητα
για τις τοπικές αρχές να λαµβάνουν µέτρα έκτακτης ανάγκης
προκειµένου να προσαρµοσθούν οι κατάλογοι προϊόντων
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαφοροποιηµένης
φορολογίας για την εισφορά θαλάσσης.

(7)

(8)

(9)

(10)

Η Επιτροπή αξιολόγησε την αίτηση αυτή λαµβάνοντας
υπόψη τα σηµαντικά µειονεκτήµατα που παρακωλύουν τις
δραστηριότητες βιοµηχανικής παραγωγής στα DOM. Τα
βασικά µειονεκτήµατα αποτελούν συνέπεια των παραγόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της
συνθήκης: µεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, µικρή
έκταση, δύσκολη µορφολογία και κλίµα, οικονοµική
εξάρτηση από µικρό αριθµό προϊόντων. Πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη ότι κατά καιρούς οι περιοχές αυτές πλήττονται από φυσικά φαινόµενα, όπως κυκλώνες, ηφαιστειακές
εκρήξεις ή σεισµούς.

Η µεγάλη απόσταση παρεµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. Η εξάρτηση
από ορισµένους τρόπους µεταφοράς, όπως αεροµεταφορές
και θαλάσσιες µεταφορές, είναι αυξηµένη, δεδοµένου ότι σε
αυτούς τους τοµείς δεν έχει επιτευχθεί πλήρης ελευθέρωση.
Αυτό οδηγεί σε αυξηµένο κόστος παραγωγής εφόσον αυτοί
οι τρόποι µεταφοράς είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί και
δαπανηρότεροι σε σχέση µε τις οδικές µεταφορές, τις σιδηροδροµικές µεταφορές ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Εκτός από την αποµόνωση, το αυξηµένο κόστος παραγωγής
οφείλεται επίσης στην εξάρτηση ως προς τις πρώτες ύλες
και την ενέργεια, στην υποχρέωση σύστασης αποθεµάτων και
στις δυσκολίες εφοδιασµού σε παραγωγικό εξοπλισµό.

Λόγω του µικρού µεγέθους της τοπικής αγοράς σε συνδυασµό µε την περιορισµένη εξαγωγική δραστηριότητα λόγω
της χαµηλής αγοραστικής δύναµης στις χώρες της περιοχής,
καθώς και της υποχρέωσης να διατηρούνται διαφοροποιηµένες γραµµές παραγωγής, περιορισµένες όµως ως προς τον
όγκο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας µικρής
αγοράς, περιορίζονται οι δυνατότητες πραγµατοποίησης
οικονοµιών κλίµακας. Η «εξαγωγή» προϊόντων που κατασκευάζονται στα DOM, προς την µητροπολιτική Γαλλία ή
προς άλλα κράτη µέλη πραγµατοποιείται δύσκολα, δεδοµένου ότι τα έξοδα µεταφοράς αυξάνουν το κόστος των
προϊόντων αυτών και εποµένως µειώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η στενότητα της τοπικής αγοράς δηµιουργεί
εξάλλου υπεραποθέµατα που επηρεάζουν επίσης δυσµενώς
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

(11)

Η ανάγκη σύστασης ειδικευµένων οµάδων συντήρησης, οι
οποίες να έχουν λάβει κατάλληλη κατάρτιση και να µπορούν
να παρέµβουν γρήγορα, µε τις σχεδόν ανύπαρκτες δυνατότητες υπεργολαβίας, αυξάνουν τα έξοδα των επιχειρήσεων και
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά τους.

(12)

Το σύνολο των µειονεκτηµάτων αυτών έχει ως επακόλουθο,
σε οικονοµικούς όρους, την αύξηση του συνολικού κόστους
των προϊόντων που κατασκευάζονται επιτόπου, τα οποία,
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(13)

Επιπλέον, τα προϊόντα των DOM βαρύνονται µε το πρόσθετο µειονέκτηµα ότι το κόστος παραγωγής τους είναι
ευρωπαϊκού επιπέδου, γεγονός που δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων τους, ιδίως των γεωργικών, έναντι των προϊόντων των γειτονικών χωρών όπου το
κόστος εργασίας είναι πολύ χαµηλότερο.

(14)

Η γαλλική αίτηση εξετάστηκε λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές
της αναλογικότητας, προκειµένου να εξακριβωθεί συνολικά
ότι η διαφοροποιηµένη φορολογία που ζήτησαν να µπορούν
να εφαρµόσουν οι γαλλικές αρχές δεν οδηγεί σε σηµαντική
υπεραντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων, σε όρους συνολικού
κόστους, από τα οποία χαρακτηρίζονται τα τοπικά προϊόντα
σε σχέση µε τα προϊόντα άλλης προελεύσεως.

(15)

Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, είναι σκόπιµο να
επιτραπεί η εφαρµογή φόρου σε µια σειρά προϊόντων για τα
οποία δύναται να προβλεφθούν απαλλαγές ή µειώσεις φόρου
προς όφελος της τοπικής παραγωγής των DOM. Η εν λόγω
διαφοροποιηµένη φορολογία έχει ως αποτέλεσµα να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και
να καταστήσει κατ' αυτόν τον τρόπο δυνατή τη διατήρηση
δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στα
DOM. Για κάθε DOM πρέπει να καταρτισθεί χωριστός κατάλογος προϊόντων, δεδοµένου ότι τα τοπικά προϊόντα που
παράγονται σε κάθε DOM είναι διαφορετικά.

(16)

Ωστόσο, πρέπει να συνδυασθούν οι απαιτήσεις του άρθρου
299 παράγραφος 2 και του άρθρου 90 της συνθήκης,
καθώς και να διατηρηθεί η συνοχή µε το κοινοτικό δίκαιο
και την εσωτερική αγορά. Αυτό προϋποθέτει, κατά συνέπεια,
ότι θα πρέπει να ληφθούν µόνον τα µέτρα που είναι απολύτως αναγκαία και ανάλογα προς τους επιδιωκόµενους
στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα του εξόχως
απόκεντρου χαρακτήρα. Εποµένως, το πεδίο εφαρµογής του
κοινοτικού πλαισίου συνίσταται σε κατάλογο ευαίσθητων
προϊόντων, για τα οποία καταδείχτηκε ότι, όταν παράγονται
επιτόπου, το κόστος παραγωγής τους είναι σαφώς µεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής παρόµοιων προϊόντων
άλλης προελεύσεως. Εντούτοις, το επίπεδο φορολογίας
πρέπει να προσαρµοσθεί κατά τρόπο ώστε ο µόνος στόχος
της διαφοροποιηµένης φορολογίας της εισφοράς θαλάσσης
θα είναι να αντισταθµίσει το εν λόγω µειονέκτηµα και να
µην µετατρέψει τον φόρο αυτό σε όπλο προστατευτισµού
που να υπονοµεύει τις αρχές λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς.
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(18)

(19)
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Εντούτοις, οι τοπικοί παραγωγοί που πραγµατοποιούν
ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από 550 000 ευρώ, θα
πρέπει να µπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή
του φόρου. Προς το σκοπό αυτό, όταν τα προϊόντα που
παράγουν τυγχάνουν µόνον µείωσης φόρου, θα πρέπει να
καθίσταται δυνατή η υπέρβαση της µέγιστης επιτρεπόµενης
απόκλισης. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να έχει
ως αποτέλεσµα να αυξηθούν τα προβλεπόµενα ανώτατα όρια
άνω των πέντε εκατοστιαίων µονάδων.

(20)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή, είναι σκόπιµο να
προβλεφθεί ότι η απαλλαγή των επιχειρήσεων µε ετήσιο
κύκλο εργασιών µικρότερο από 550 000 ευρώ από την εισφορά θαλάσσης όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα που δεν
αναφέρονται στο παράρτηµα µπορεί να οδηγήσει στη εφαρµογή, για τα προϊόντα αυτά, διαφοροποιηµένης φορολογίας,
ανάλογα µε το αν τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται επιτόπου ή όχι. Η εν λόγω φορολογική διαφορά δεν θα πρέπει,
όπως στην προηγούµενη περίπτωση, να υπερβαίνει τις πέντε
εκατοστιαίες µονάδες.

(21)

Οι στόχοι στήριξης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης
των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων, που προβλέπονται ήδη στην απόφαση 89/688/ΕΟΚ, επιβεβαιώνονται µε
τις απαιτήσεις που αφορούν τη σκοπιµότητα του φόρου. Η
ενσωµάτωση των εσόδων από τον φόρο αυτό στα έσοδα του
οικονοµικού και φορολογικού καθεστώτος των DOM και η
διάθεσή τους για µια στρατηγική οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των DOM, µέσω της συνεισφοράς για την
προώθηση τοπικών δραστηριοτήτων, συνιστούν νοµική υποχρέωση.

(22)

µάλιστα αφού τα µέτρα αυτά ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους των εσόδων που προέρχονται από την εισφορά θαλάσσης. Επιπλέον,
η ανάγκη δράσης για την επείγουσα λήψη αυτών των
µέτρων δικαιολογεί την εκ µέρους του Συµβουλίου θέσπιση
των σχετικών διατάξεων σύµφωνα µε την ταχεία διαδικασία,
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής.

Οµοίως, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή µε το κοινοτικό δίκαιο, η διαφοροποιηµένη φορολογία δεν εφαρµόζεται
στα γεωργικά προϊόντα τα οποία απολαύουν των ενισχύσεων
που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων,
(Poseidom) (1), και ιδίως του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού.
Τα προϊόντα για τα οποία δύναται να προβλεφθούν απαλλαγές ή µειώσεις φόρου προς όφελος της τοπικής παραγωγής των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε την εκάστοτε προτεινόµενη διαφοροποιηµένη φορολογία: η µέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση είναι 10, 20 ή 30 εκατοστιαίες µονάδες.

Η σηµασία της ενηµέρωσης των καταλόγων προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα η οποία καθίσταται αναγκαία
λόγω της πιθανής εµφάνισης νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στα DOM, η σηµασία της διαφύλαξης της τοπικής
παραγωγής αν διακυβεύεται από ορισµένες εµπορικές πρακτικές και, κατά συνέπεια, η σηµασία της ανάγκης αλλαγής
του ποσού των απαλλαγών ή των µειώσεων στις εισφορές
που εφαρµόζονται, σηµαίνει ότι το Συµβούλιο, αυτό
καθαυτό, πρέπει να µπορεί να θεσπίζει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, ιδίως

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ.
1).
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(23)

Η Γαλλία θα πρέπει να ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε
καθεστώς που θεσπίζεται βάσει της παρούσας απόφασης.

(24)

Η διάρκεια ισχύος του καθεστώτος καθορίζεται σε δέκα έτη.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµη η αξιολόγηση του προτεινόµενου
καθεστώτος µετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας.
Συνεπώς, οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν στην
Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Ιουλίου 2008, έκθεση
περί της εφαρµογής του εγκεκριµένου καθεστώτος, ώστε να
εξακριβωθεί η επίπτωση των ληφθέντων µέτρων, καθώς και η
συµβολή τους στην προώθηση ή τη διατήρηση των τοπικών
οικονοµικών δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα από τα οποία χαρακτηρίζονται τα DOM. Σε αυτή
τη βάση, οι κατάλογοι προϊόντων και οι επιτρεπόµενες απαλλαγές θα επανεξετάζονται κατά περίπτωση.

(25)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια µε το καθεστώς
που προβλέπεται από τις αποφάσεις 89/688/ΕΟΚ και
2002/973/ΕΚ, είναι σκόπιµο να εφαρµοσθεί η παρούσα
απόφαση από την 1η Ιανουαρίου 2004. Ωστόσο, προκειµένου να καταστεί δυνατό για τις γαλλικές αρχές να µεταφέρουν την παρούσα απόφαση στο εθνικό δίκαιο, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις της απόφασης σχετικά
µε τα προϊόντα που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
διαφοροποιηµένης φορολογίας και οι διατάξεις σχετικά µε
τη θέσπιση των µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή
της απόφασης θα τεθούν σε ισχύ µόνο από την 1η Αυγούστου 2004. Επιπλέον, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε
νοµικό κενό, θα πρέπει να παραταθεί η εφαρµογή της απόφασης 89/688/ΕΟΚ µέχρι τις 31 Ιουλίου 2004,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 23, 25 και 90 της συνθήκης,
οι γαλλικές αρχές εξουσιοδοτούνται, µέχρι την 1η Ιουλίου 2014,
να εφαρµόσουν απαλλαγές ή µειώσεις του φόρου «εισφορά
θαλάσσης» για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα, τα
οποία κατασκευάζονται επιτόπου στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα της Γουαδελούπης, της Γουιάνας, της Μαρτινίκας και της
Ρεϋνιόν.
Οι απαλλαγές ή οι µειώσεις αυτές πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των
DOM λαµβανοµένου υπόψη του κοινοτικού πλαισίου της και να
συµβάλλουν στην προώθηση των τοπικών δραστηριοτήτων εφόσον
δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα
αντίκειτο προς το κοινό συµφέρον.
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2.
Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές που εφαρµόζονται σε παρόµοια προϊόντα που δεν προέρχονται από τα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα (DOM), η εφαρµογή των απαλλαγών ή
µειώσεων της παραγράφου 1 δεν µπορεί να οδηγήσει σε διαφορές
που υπερβαίνουν τις:

της εµφάνισης νέας παραγωγής στα DOM και τη λήψη επειγόντων
µέτρων σε περίπτωση διακύβευσης της τοπικής παραγωγής από
ορισµένες εµπορικές πρακτικές.

α) 10 εκατοστιαίες µονάδες για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα, µέρος Α·

Η Γαλλία ανακοινώνει αµέσως στην Επιτροπή τα φορολογικά
καθεστώτα του άρθρου 1.

β) 20 εκατοστιαίες µονάδες για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα, µέρος Β·
γ) 30 εκατοστιαίες µονάδες για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα, µέρος Γ.
3.
Προκειµένου οι γαλλικές αρχές να µπορούν να χορηγούν
απαλλαγές για τα προϊόντα που παράγονται επιτόπου από επιχειρηµατία, ο οποίος πραγµατοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο
από 550 000 ευρώ, επιτρέπεται υπέρβαση των αποκλίσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 το ανώτατο κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες.
4.
Για τα προϊόντα που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, τα
οποία παράγονται επιτόπου από επιχειρηµατία που αναφέρεται στην
παράγραφο 3, οι γαλλικές αρχές µπορούν ωστόσο να εφαρµόσουν
διαφορετική φορολογία για να τα απαλλάξουν από τους φόρους. Η
διαφορά αυτή δεν µπορεί ωστόσο να υπερβαίνει πέντε εκατοστιαίες
µονάδες.
Άρθρο 2
Οι γαλλικές αρχές εφαρµόζουν το ίδιο φορολογικό καθεστώς µε το
εφαρµοζόµενο στα προϊόντα που παράγονται επιτόπου για τα
προϊόντα που απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού
σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/
2001.
Άρθρο 3
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, θεσπίζει τα µέτρα που είναι αναγκαία για
την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά την ενηµέρωση
των καταλόγων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα λόγω

Άρθρο 4

Οι γαλλικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου
2008, έκθεση περί της εφαρµογής του καθεστώτος του άρθρου 1,
για να εξακριβωθεί η επίπτωση των ληφθέντων µέτρων και η συµβολή τους στην προώθηση ή τη διατήρηση των τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη τα µειονεκτήµατα που
χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο
έκθεση που περιέχει πλήρη οικονοµική και κοινωνική ανάλυση και,
κατά περίπτωση, πρόταση για την προσαρµογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Τα άρθρα 1 έως 4 εφαρµόζονται από την 1η Αυγούστου 2004.
Το άρθρο 6 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Άρθρο 6
Η διάρκεια ισχύος της απόφασης 89/688/ΕΟΚ παρατείνεται µέχρι
τις 31 Ιουλίου 2004.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. McCREEVY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σύµφωνα µε την κατάταξη
της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου (1)
1. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υα δε λο ύ πη ς
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 εκτός από 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 εκτός από 0807,
1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814,
2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 εκτός
από 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 και 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 εκτός από 4409 20, 4415 20, 4818
εκτός από 4818 10, 4818 20 και 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99,
8419 19 00, 8471, 8902 00 18 και 8903 99.
2. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υι ά ν ας
3824 50 και 6810 11.
3. ∆ ια µέρ ι σµα τ ης Μαρ τ ινί κας
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 εκτός από 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60,
0709 90, 0710, 0711, 08 εκτός από 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302,
2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204,
3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407,
4408, 4409, 4415 20, 4418 εκτός από 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 και 4418 90, 4421 90, 4811, 4820,
6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438,
8471 και 8903 99.
4. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Ρε ϋν ι ό ν
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710,
0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 εκτός από
1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 και 1902 40, 1904, 2001, 2005 εκτός από 2005 51, 2006, 2007, 2103,
2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808,
3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 εκτός από 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 και
3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 εκτός από 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 εκτός
από 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 εκτός από 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90,
7314 49 και 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001,
9021 29 00, 9405, 9406 εκτός από 9406 00, 9506.
Β. Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σύµφωνα µε την κατάταξη
της ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου (1)
1. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υα δε λο ύ πη ς
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806,
1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00,
3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924,
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20,
4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213,
7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 και 9406.
2. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υι ά ν ας
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00,
3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 και 7610 90.
3. ∆ ια µέρ ι σµα τ ης Μαρ τ ινί κας
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201,
2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104,
3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 εκτός από 3808 90, 3809 εκτός από 3809 91, 3820 εκτός από
3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 και 4418 90,
4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204,
6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404,
9405 60 και 9406.
(1) Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2344/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 38).
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4. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Ρε ϋν ι ό ν
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90,
1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19,
1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210,
3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10,
4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20,
7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404
και 9406 00.
Γ. Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σύµφωνα µε την κατάταξη της
ονοµατολογίας του κοινού δασµολογίου (1)
1. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υα δε λο ύ πη ς
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006,
2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00,
7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (2) και 2208 90 (2)
2. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Γ ο υι ά ν ας
2208 40, 4403 49 και 4407 29.
3. ∆ ια µέρ ι σµα τ ης Μαρ τ ινί κας
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007,
2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117,
9001 40, 2208 70 (2) και 2208 90 (2)
4. ∆ ια µ έρ ι σ µ α τ ης Ρε ϋν ι ό ν
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117,
8521, 2208 70 (2) και 2208 90 (2)

(1) Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2344/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 38).
2
( ) Μόνον προϊόντα µε βάση το ρούµι του κωδικού ΣΟ 2208 40.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Φεβρουαρίου 2004
για το συντονισµένο πρόγραµµα επιθεώρησης στον τοµέα της διατροφής των ζώων για το 2004
σύµφωνα µε την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/163/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Προηγούµενοι έλεγχοι για την ύπαρξη αντιβιοτικών και κοκκιδιοστατικών σε ορισµένες ζωοτροφές στις οποίες δεν
επιτρέπονται οι ουσίες αυτές δείχνουν ότι αυτό το είδος
παράβασης εξακολουθεί να υπάρχει. Η συχνότητα τέτοιων
πορισµάτων και η ευαισθησία του εν λόγω θέµατος δικαιολογούν τη συνέχιση των ελέγχων.

(5)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισµοί χρήσης
πρώτων υλών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές, όπως
ορίζονται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία, εφαρµόζονται
αποτελεσµατικά.

(6)

Η υπόθεση της µόλυνσης της τροφικής αλυσίδας ανθρώπων
και ζώων µε οξική µεδροξυπρογεστερόνη (MPA) υπογράµµισε τη σηµασία της επιλογής των προµηθειών στην ασφάλεια των ζωοτροφών. Ορισµένα συστατικά των ζωοτροφών
είναι παραπροϊόντα των βιοµηχανιών γεωργικών προϊόντων
διατροφής ή άλλων βιοµηχανιών, ή εξόρυξης ορυκτών. Η
βιοµηχανική πηγή πρώτων υλών ζωοτροφών και οι µέθοδοι
επεξεργασίας που εφαρµόζονται σε αυτές µπορεί να έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τη ασφάλεια των προϊόντων. Συνεπώς,
οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εξετάσουν το θέµα αυτό κατά
τη διενέργεια των ελέγχων τους.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 95/53/EΚ του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
1995, για τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των επίσηµων
ελέγχων στον τοµέα της διατροφής των ζώων (1), και ιδίως το
άρθρο 22 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 95/53/ΕΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει
γενική και συγκεφαλαιωτική έκθεση για τα αποτελέσµατα
των ελέγχων που διενεργούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Η εν
λόγω έκθεση παρέχει στοιχεία για τους επίσηµους ελέγχους
βάσει των πληροφοριών που υπέβαλαν τα κράτη µέλη σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων επιθεώρησης για
το 2002.

(2)

Το 2003, τα κράτη µέλη εντόπισαν ορισµένα θέµατα τα
οποία αξίζει να αποτελέσουν αντικείµενο συντονισµένου
προγράµµατος επιθεώρησης το 2004.

(3)

Αν και η οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά µε
τις ανεπιθύµητες ουσίες στις ζωοτροφές (2) καθορίζει τη
µέγιστη περιεκτικότητα αφλατοξίνης B1 στις ζωοτροφές, δεν
υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες για άλλες µυκοτοξίνες, όπως
ωχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη και φουµονισίνες. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την ύπαρξη
αυτών των µυκοτοξινών µέσω τυχαίας δειγµατοληψίας θα
µπορούσε να παράσχει χρήσιµα στοιχεία για την αξιολόγηση
της κατάστασης ενόψει των εξελίξεων όσον αφορά τη νοµοθεσία. Επιπλέον, ορισµένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως
σιτηρά και ελαιούχοι σπόροι, είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες
στη µόλυνση µε µυκοτοξίνες λόγω των συνθηκών συγκοµιδής αποθήκευσης και µεταφοράς. Καθώς η συγκέντρωση
µυκοτοξινών ποικίλλει από έτος σε έτος, είναι σκόπιµο να
συλλέγονται στοιχεία από διαδοχικά έτη για όλες τις αναφερόµενες µυκοτοξίνες.

(1) ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).
(2) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/100/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 285 της 1.11.2003, σ. 33).

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1. Να εφαρµόσουν, κατά τη διάρκεια του 2004, συντονισµένο
πρόγραµµα επιθεώρησης µε σκοπό τον έλεγχο:
α) της συγκέντρωσης µυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη
Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη και φουµονισίνες) στις
ζωοτροφές, υποδεικνύοντας τις µεθόδους ανάλυσης· η µέθοδος δειγµατοληψίας περιλαµβάνει τυχαία και στοχοθετηµένη
δειγµατοληψία· στη δεύτερη περίπτωση της στοχοθετηµένης
δειγµατοληψίας, τα δείγµατα πρέπει να είναι πρώτες ύλες
ζωοτροφών για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι περιέχουν
υψηλότερες συγκεντρώσεις µυκοτοξινών, όπως σπόροι
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δηµητριακών, ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα
προϊόντα και παραπροϊόντα τους και πρώτες ύλες ζωοτροφών που έχουν αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή έχουν µεταφερθεί µε θαλάσσια µέσα σε µεγάλες αποστάσεις· τα αποτελέσµατα των ελέγχων κοινοποιούνται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ι·
β) ορισµένων φαρµακευτικών ουσιών, που επιτρέπεται ή όχι να
χρησιµοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές για
ορισµένα είδη και κατηγορίες ζώων, σε µη φαρµακευτικά
προµίγµατα και σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω φαρµακευτικών ουσιών· οι έλεγχοι στοχεύουν τις φαρµακευτικές αυτές ουσίες σε προµίγµατα και σύνθετες ζωοτροφές αν η αρµόδια αρχή θεωρεί ότι
υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα διαπίστωσης παρατυπιών· τα
αποτελέσµατα κοινοποιούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος ΙΙ·

δ) των διαδικασιών που εφαρµόζονται από παρασκευαστές
σύνθετων ζωοτροφών για την επιλογή και αξιολόγηση των
προµηθειών πρώτων υλών ζωοτροφών βιοµηχανικής προέλευσης και για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω συστατικών, όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV.
2. Να συµπεριλάβουν τα αποτελέσµατα του συντονισµένου
προγράµµατος επιθεώρησης που προβλέπεται στο σηµείο 1 σε
ξεχωριστό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες
επιθεώρησης που πρέπει να διαβιβαστεί έως την 1η Απριλίου
2005 σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας
95/53/ΕΚ και την τελευταία µορφή του εναρµονισµένου υποδείγµατος υποβολής εκθέσεων.
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2004.

γ) της εφαρµογής των περιορισµών στην παραγωγή και χρήση
πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, όπως ορίζεται
στο παράρτηµα IΙΙ·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η αρµόδια αρχή θα πρέπει να αναφέρει επίσης:
— τα µέτρα που ελήφθησαν σε περίπτωση υπέρβασης των µέγιστων ορίων για την αφλατοξίνη B1,
— τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους ανάλυσης,
— τα όρια ανίχνευσης.
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Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Παρουσία ορισµένων φαρµακευτικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις
ζωοτροφές
Ορισµένα αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρµακευτικές ουσίες µπορεί να είναι νοµίµως παρόντα ως πρόσθετες ύλες σε
προµίγµατα και σύνθετες ζωοτροφές για ορισµένα είδη και κατηγορίες ζώων, εάν επιτρέπονται σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/
EΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1).
Η παρουσία µη επιτρεπόµενων φαρµακευτικών ουσιών στις ζωοτροφές συνιστά παράβαση.
Οι φαρµακευτικές ουσίες που πρόκειται να ελεγχθούν επιλέγονται από τις ακόλουθες:
1. Φαρµακευτικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές µόνο για ορισµένα είδη και
κατηγορίες ζώων:
αβιλαµυκίνη,
δεκοκινάτη,
ντικλαζουρίλ,
φλαβοφωσφολιπόλη,
halofuginone hydrobromide,
νατριούχο λασαλοσίντ Α,
εναµµώνια µαδουραµικίνη α,

νατριούχος µονενσίνη,
ναραζίνη,
ναραζίνη — νικαρβαζίνη,
υδροχλωρική ροµπενιδίνη,
νατριούχος σαλινοµυκίνη,
νατριούχος σεµδουραµικίνη.

2. Φαρµακευτικές ουσίες που επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:
αµπρόλιο,
αµπρόλιο/ethopabate,
αρπρινοκίδη,
αβοπαρκίνη,
carbadox,
διµετριδαζόλη,
δινιτολµίδη,
ιπρονιδαζόλη,
meticlorpindol
meticlorpindol/methylbenzoquate,

νικαρβαζίνη,
νιφουρσόλη,
olaquindox,
ρονιδαζόλη,
σπιραµυκίνη,
τετρακυκλίνες,
φωσφορική τυλοσίνη,
βιργινιαµυκίνη,
βακιτρακίνη ψευδαργύρου,
άλλες αντιµικροβιακές ουσίες.

3. Φαρµακευτικές ουσίες που δεν είχε επιτραπεί ποτέ να χρησιµοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:
άλλες ουσίες.

Η αρµόδια αρχή θα πρέπει να αναφέρει επίσης:
— το συνολικό αριθµό δειγµάτων που ελέγχθηκαν,
— τις ονοµασίες των ουσιών που ερευνήθηκαν,
— τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους ανάλυσης,
— τα όρια ανίχνευσης.

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Περιορισµοί στην παραγωγή και τη χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 έως 13 και του άρθρου 15 της οδηγίας 95/53/EΚ, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν συντονισµένο
πρόγραµµα επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του 2004 για να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι περιορισµοί στην παραγωγή και
χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης.
Συγκεκριµένα, για να εξασφαλιστεί ότι εφαρµόζεται αποτελεσµατικά η απαγόρευση της χορήγησης µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών σε ορισµένα ζώα, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων
µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν ειδικό πρόγραµµα ελέγχου που βασίζεται
σε στοχοθετηµένους ελέγχους. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 95/53/EΚ, το εν λόγω πρόγραµµα ελέγχου πρέπει να βασίζεται σε µια στρατηγική µε βάση τον κίνδυνο, η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα στάδια παραγωγής και όλα τα είδη εγκαταστάσεων όπου παράγονται, διακινούνται και χορηγούνται ζωοτροφές. Τα κράτη µέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον
ορισµό των κριτηρίων που µπορεί να συνδέονται µε κάποιο κίνδυνο. Ο συντελεστής στάθµισης που απονέµεται σε κάθε κριτήριο
πρέπει να είναι ανάλογος µε τον κίνδυνο. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και ο αριθµός των δειγµάτων που αναλύονται στις
εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογα µε το σύνολο των συντελεστών στάθµισης που απονέµονται στις εγκαταστάσεις αυτές.
Οι παρακάτω ενδεικτικές εγκαταστάσεις και τα κριτήρια πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση προγράµµατος ελέγχου:
Εγκαταστάσεις

Κριτήρια

Μονάδες παραγωγής
ζωοτροφών

— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών διπλής ροής που παράγουν σύνθετες
ζωοτροφές για µηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές για µη µηρυκαστικά, οι οποίες περιέχουν µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών µε ιστορικό µη συµµόρφωσης ή για τις
οποίες υπάρχει σχετική υποψία
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών µε µεγάλες ποσότητες εισαγόµενων
ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, όπως ιχθυάλευρο,
σογιάλευρο, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου και συµπυκνώµατα πρωτεϊνών
— Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών µε υψηλή παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών
— Κίνδυνος διασταυρούµενης µόλυνσης ως αποτέλεσµα εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας (ξεχωριστά σιλό, έλεγχος του αποτελεσµατικού διαχωρισµού των γραµµών παραγωγής, έλεγχος των συστατικών, εσωτερικό
εργαστήριο, διαδικασίες δειγµατοληψίας)

Μεθοριακοί σταθµοί
επιθεώρησης και άλλα
σηµεία εισόδου στην
Κοινότητα
Εκτροφές

— Εισαγωγές µεγάλων/µικρών ποσοτήτων ζωοτροφών
— Ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
— Σταθεροί αναµείκτες οι οποίοι χρησιµοποιούν µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση
— Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε µηρυκαστικά και άλλα είδη (κίνδυνος
διασταυρούµενης σίτισης)
— Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που αγοράζουν ασυσκεύαστες ζωοτροφές

Μεταπράτες

— Αποθήκες και ενδιάµεση αποθήκευση ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
— ∆ιακίνηση µεγάλου όγκου ασυσκεύαστων ζωοτροφών
— Μεταπράτες σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες έχουν παραχθεί στο εξωτερικό

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

Συντελεστής στάθµισης
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Φορητοί αναµείκτες

Κριτήρια

21.2.2004
Συντελεστής στάθµισης

— Αναµείκτες που παράγουν ζωοτροφές για µηρυκαστικά και µη µηρυκαστικά
— Αναµείκτες µε ιστορικό µη συµµόρφωσης ή για τους οποίους υπάρχει
σχετική υποψία
— Αναµείκτες που δέχονται ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
— Αναµείκτες µε υψηλή παραγωγή ζωοτροφών
— Εξυπηρετείται µεγάλος αριθµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µεταξύ
των οποίων υπάρχουν εκµεταλλεύσεις µε µηρυκαστικά

Μεταφορικά µέσα

— Οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών και ζωοτροφών
— Οχήµατα µε ιστορικό µη συµµόρφωσης ή για τα οποία υπάρχει σχετική
υποψία

Εναλλακτικά σε σχέση µε αυτές τις ενδεικτικές εγκαταστάσεις και τα κριτήρια, τα κράτη µέλη µπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τη δική τους αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τις 31 Μαρτίου 2004, ή πριν από τις 31 Μαΐου 2004 για τα κράτη
µέλη που θα ενταχθούν την 1η Μαΐου 2004.
Οι δειγµατοληψίες πρέπει να στοχεύουν παρτίδες ή γεγονότα όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα διασταυρούµενης µόλυνσης µε
απαγορευµένες µεταποιηµένες πρωτεΐνες (η πρώτη παρτίδα ύστερα από τη µεταφορά ζωοτροφών οι οποίες περιείχαν ζωικές πρωτεΐνες που είναι απαγορευµένες για τη συγκεκριµένη παρτίδα, τεχνικά προβλήµατα ή αλλαγές στη γραµµή παραγωγής, αλλαγές
στους χώρους αποθήκευσης ή στα σιλό για ασυσκεύαστο υλικό).
Ο ελάχιστος αριθµός επιθεωρήσεων ανά έτος σε ένα κράτος µέλος πρέπει να είναι 10 ανά 100 000 τόνους παραγόµενων σύνθετων ζωοτροφών. Ο ελάχιστος αριθµός επίσηµων δειγµάτων ανά έτος σε ένα κράτος µέλος πρέπει να είναι 20 ανά 100 000
τόνους παραγόµενων σύνθετων ζωοτροφών. Εν αναµονή της έγκρισης εναλλακτικών µεθόδων, για την ανάλυση των δειγµάτων
πρέπει να χρησιµοποιείται µικροσκοπική ταυτοποίηση και κατ' εκτίµηση προσδιορισµός όπως καθορίζεται στην οδηγία 98/88/
EΚ της Επιτροπής, της 13ης Νοεµβρίου 1998, για τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για τη µικροσκοπική ταυτοποίηση
και τον κατ' εκτίµηση προσδιορισµό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον επίσηµο έλεγχο των ζωοτροφών (1). Η παρουσία
απαγορευµένων συστατικών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές πρέπει να θεωρείται ως παράβαση της απαγόρευσης των ζωοτροφών.
Τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων επιθεώρησης πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή µε την εξής µορφή.

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 45.
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Επιπλέον, τα κράτη µέλη αναλύουν τα λίπη και τα φυτικά έλαια που προορίζονται για ζωοτροφές για την ανίχνευση της ύπαρξης
ιχνών οστών και συµπεριλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των εν λόγω αναλύσεων στην έκθεση για την οποία γίνεται λόγος στο
σηµείο 2 της παρούσας σύστασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ιαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προµηθειών πρώτων υλών ζωοτροφών βιοµηχανικής προέλευσης
Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να προσδιορίσουν και να περιγράψουν εν συντοµία τις διαδικασίες που ακολουθούνται από παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών για την επιλογή και αξιολόγηση των προµηθειών πρώτων υλών ζωοτροφών βιοµηχανικής προέλευσης. Ορισµένες διαδικασίες ενδέχεται να συνδέονται µε τον εκ των προτέρων καθορισµό χαρακτηριστικών ή απαιτήσεων για
τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο προµηθειών ή για τους προµηθευτές. Άλλες διαδικασίες ενδέχεται να συνδέονται µε
ίδιους ελέγχους για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε ορισµένες παραµέτρους, που διενεργούνται από τους παρασκευαστές
σύνθετων ζωοτροφών κατά την παραλαβή των προµηθειών.
Για κάθε προσδιορισµένη διαδικασία (διαδικασία για την επιλογή και αξιολόγηση των προµηθειών), οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
αναφέρουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της εφαρµογής της διαδικασίας από την άποψη της ασφάλειας των ζωοτροφών. Τέλος, πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσον, λαµβάνοντας υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους, κάθε διαδικασία είναι
αποδεκτή, ανεπαρκής ή απαράδεκτη για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ζωοτροφών, παραθέτοντας τους λόγους που οδηγούν
στο συµπέρασµα αυτό.

21.2.2004

21.2.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/77

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 2004/130/EΚ µε την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εµπορία ορισµένων
σπόρων του είδους Vicia faba L., που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 492]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/164/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/401/EΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/EΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2004/130/EΚ της Επιτροπής (3),
επιτρέπεται η εµπορία στην Κοινότητα σπόρων εαρινών ποικιλιών κυάµων οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 66/
401/ΕΟΚ, σύµφωνα µε καθορισµένους όρους και υπό
ορισµένες προϋποθέσεις για µια περίοδο η οποία θα λήξει
στις 15 Φεβρουαρίου 2004.

(2)

Η περίοδος που αποµένει για την εµπορία σπόρων σύµφωνα
µε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας, έως
τις 15 Φεβρουαρίου 2004, είναι ανεπαρκής.

(3)

Κατά συνέπεια, η άδεια πρέπει να παραταθεί και, εποµένως,
η απόφαση 2004/130/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.
(2) ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23.
(3) ΕΕ L 37 της 10.2.2004, σ. 32.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών
προς φύτευση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 της απόφασης 2004/130/EΚ, η ηµεροµηνία «15ης
Φεβρουαρίου 2004» αντικαθίσταται από την «31η Μαρτίου 2004».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

