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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 583/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για
τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής καθώς και µε τη θέσπιση
καθεστώτων στήριξης των γεωργών, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 για την κοινή οργάνωση της
αγοράς αποξηραµένων ζωοτροφών και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), λόγω
της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Οι γεωργοί στα νέα κράτη µέλη θα λάβουν άµεσες ενισχύσεις µε βάση έναν µηχανισµό σταδιακής εφαρµογής. Για
να επιτευχθεί ορθή ισορροπία µεταξύ των πολιτικών µέσων
για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας και εκείνων για
την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, το σύστηµα διαφοροποίησης δεν πρέπει να εφαρµοσθεί στα νέα κράτη µέλη
έως ότου το ύψος των άµεσων ενισχύσεων που ισχύει για τα
νέα κράτη µέλη φθάσει τουλάχιστον το ύψος που ισχύει
στην Κοινότητα µε τη σύσταση που θα έχει στις 30 Απριλίου 2004.

(5)

Λαµβανοµένου υπόψη του ύψους των άµεσων ενισχύσεων
προς τους γεωργούς στα νέα κράτη µέλη συνεπεία του
µηχανισµού σταδιακής εφαρµογής, θα πρέπει να προβλεφθεί
ότι στο πλαίσιο της εφαρµογής του χρονοδιαγράµµατος
αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α για όλες τις άµεσες
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα νέα κράτη µέλη, το µέσο
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας δεν πρέπει να εφαρµοσθεί στα
νέα κράτη µέλη έως ότου το επίπεδο των άµεσων ενισχύσεων
που ισχύει για τα νέα κράτη µέλη φθάσει τουλάχιστον το
ύψος που ισχύει στην Κοινότητα µε τη σύσταση που θα έχει
στις 30 Απριλίου 2004.

(6)

Οι άµεσες ενισχύσεις µε βάση το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
µπορούν να βασισθούν στις άµεσες ενισχύσεις αναφοράς
που έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν ή στις περιφερειακές ενισχύσεις ανά εκτάριο. Οι γεωργοί στα νέα κράτη µέλη δεν
έχουν λάβει κοινοτικές άµεσες ενισχύσεις και για το λόγο
αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία αναφοράς για τα ηµερολογιακά
έτη 2000, 2001 και 2002. Συνεπώς, το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης στα νέα κράτη µέλη πρέπει να βασισθεί στις περιφερειακές ενισχύσεις ανά εκτάριο, οι οποίες πρέπει να ανακατανεµηθούν µεταξύ των περιφερειών σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και να κατανεµηθούν στους γεωργούς, των
οποίων οι εκµεταλλεύσεις βρίσκονται στην αντίστοιχη
περιφέρεια και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

(7)

Ως βάση για τον υπολογισµό του ύψους των άµεσων ενισχύσεων, οι οποίες υπόκεινται σε εθνικά ανώτατα όρια, στο
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για τα νέα κράτη
µέλη πρέπει να ληφθούν οι ποσοστώσεις, τα ανώτατα όρια
και οι ποσότητες που συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης, πολλαπλασιαζόµενες επί την αντίστοιχη ενίσχυση ανά εκτάριο, κεφαλή ή τόνο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (1) που υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Απριλίου
2003, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της
∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της
∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και
της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των συνθηκών
επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «πράξη
προσχώρησης») (2), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου (3)
εισήγαγε κοινούς κανόνες για τα καθεστώτα άµεσης
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και
ορισµένα καθεστώτα στήριξης των γεωργών.

(2)

Οι εν λόγω κοινοί κανόνες και καθεστώτα στήριξης πρέπει
να τροποποιηθούν για να επιτραπεί η εφαρµογή τους στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία,
τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη
Σλοβενία και τη Σλοβακία (στο εφεξής «τα νέα κράτη
µέλη»).

(3)

Επειδή πρόκειται να εισαχθεί η διαφοροποίηση στα νέα
κράτη µέλη, η Επιτροπή πρέπει να ορίσει εθνικά ανώτατα
όρια για τα πρόσθετα ποσά ενισχύσεων στα νέα κράτη µέλη.

(1) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.
(2) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.
(3) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
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Από την 1η Απριλίου 2005, τροποποιείται το µέτρο το
οποίο αφορά την αγορά και ευνοεί την παραγωγή αποξηραµένης χορτονοµής, όπως αυτό προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συµβουλίου, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2003, για την κοινή οργάνωση της αγοράς
αποξηραµένων ζωοτροφών (1). Από την ηµεροµηνία αυτή η
στήριξη της αγοράς µετατρέπεται εν µέρει σε άµεση ενίσχυση προς όφελος των γεωργών. Για να µην µειωθεί η
συνολική στήριξη στα νέα κράτη µέλη το 2005, κρίνεται
σκόπιµο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τη γενική αρχή της
σταδιακής εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων. Συνεπώς, σε
ό,τι αφορά το εθνικό ανώτατο όριο στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το στοιχείο για τις αποξηραµένες χορτονοµές πρέπει να υπολογισθεί επί του συνόλου
των ενισχύσεων και όχι επί των ενισχύσεων σταδιακής εφαρµογής.

Στην περίπτωση της περιφερειακής επιλογής για το
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα κράτη µέλη πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν την πριµοδότηση
ανά εκτάριο βάσει αντικειµενικών κριτηρίων έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς.

Τα νέα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν εν µέρει ή και να εξαιρούν ορισµένους τοµείς από
το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Τα κατά τοµείς ανώτατα όρια για την µερική εφαρµογή ή/
και την εξαίρεση ορισµένων τοµέων πρέπει να βασισθούν
στις ποσοστώσεις, τα ανώτατα όρια και τις ποσότητες που
συµφωνήθηκαν στις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης.

(14)

30.3.2004

Συνεπώς, οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1782/2003, (EΚ) αριθ.
1786/2003 και (EΚ) αριθ. 1257/1999 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο τέλος του πρώτου εδαφίου
προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Τα νέα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε
µόνιµους βοσκότοπους την 1η Μαΐου 2004 παραµένει ως
µόνιµος βοσκότοπος.»
2. Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5. Για τα νέα κράτη µέλη, τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται από την Επιτροπή µε τη
διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.»
3. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α

(12)

(13)

Η µετάβαση από το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τα άλλα
καθεστώτα ενισχύσεων µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα
προσαρµογής των οποίων δεν άπτεται ο παρών κανονισµός.
Για να αντιµετωπισθεί το ενδεχόµενο αυτό, πρέπει να
περιληφθεί στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 µια
γενική διάταξη που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει
τα απαιτούµενα µεταβατικά µέτρα για µια ορισµένη περίοδο.

Λόγω της µικρής περιόδου προγραµµατισµού, η πράξη
προσχώρησης εισάγει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης ενός
«µέτρου τύπου Leader +» στα κύρια προγράµµατα, αντί ενός
χωριστού προγραµµατισµού Leader +. Συνεπώς, το µέτρο
«διαχείριση ολοκληρωµένων στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης από τοπικές εταιρικές σχέσεις» που εισήγαγε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (2), δεν χρειάζεται για τα νέα κράτη
µέλη διότι καλύπτεται από το µέτρο τύπου Leader + (κοινοτική πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη).

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 70).

Εφαρµογή στα νέα κράτη µέλη
1.
Τα άρθρα 10 και 12 δεν εφαρµόζονται στα νέα κράτη
µέλη µέχρι την έναρξη του ηµερολογιακού έτους στο οποίο το
ύψος των άµεσων ενισχύσεων που ισχύει στα νέα κράτη µέλη
θα φθάσει τουλάχιστον το ύψος που ισχύει για τις ενισχύσεις
αυτές στην Κοινότητα µε τη σύσταση που θα έχει στις 30
Απριλίου 2004.
2.
Στο πλαίσιο της εφαρµογής του χρονοδιαγράµµατος
αυξήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 143α για όλες τις
άµεσες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα νέα κράτη µέλη, το
άρθρο 11 δεν εφαρµόζεται στα νέα κράτη µέλη µέχρι την
έναρξη του ηµερολογιακού έτους στο οποίο το ύψος των
άµεσων ενισχύσεων που ισχύει στα νέα κράτη µέλη θα φθάσει
τουλάχιστον το ύψος που ισχύει για τις ενισχύσεις αυτές στην
Κοινότητα µε τη σύσταση που θα έχει στις 30 Απριλίου
2004.»
4. Στο άρθρο 54 παράγραφος 2, στο τέλος του πρώτου εδαφίου
προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Για τα νέα κράτη µέλη, η αναφορά στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία εφαρµογής της στρεµµατικής ενίσχυσης το 2003
εκλαµβάνεται ως αναφορά στις 30 Ιουνίου 2003.»
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5. Στον τίτλο ΙΙΙ προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 71α
1.
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου ισχύουν στα νέα
κράτη µέλη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
Τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 39, το άρθρο 40 παράγραφοι 1, 2,
3 και 5, τα άρθρα 41, 42, 43, 47 έως 50, 53 και 58 έως 63
δεν ισχύουν.
2.
Τα νέα κράτη µέλη, τα οποία θα εφαρµόσουν το
καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης, λαµβάνουν τις
αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 71 παράγραφος 1 έως την 1η Αυγούστου του
προηγούµενου έτους στο οποίο θα εφαρµοσθεί για πρώτη
φορά το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.
Άρθρο 71β
Αίτηση ενίσχυσης
1.
Οι γεωργοί υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σε ηµεροµηνία την οποία
ορίζουν τα νέα κράτη µέλη, το αργότερο πάντως έως τις 15
Μαΐου.
2.
Εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών συνθηκών υπό την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος
4, δεν χορηγούνται δικαιώµατα σε γεωργούς οι οποίοι δεν
υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης έως τις 15 Μαΐου του πρώτου έτους εφαρµογής τού
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
3.
Τα ποσά των δικαιωµάτων επιστρέφονται στο εθνικό απόθεµα όπως αναφέρει το άρθρο 71δ και διατίθενται προς ανακατανοµή.
Άρθρο 71γ
Ανώτατο όριο
Τα εθνικά ανώτατα όρια των νέων κρατών µελών αναγράφονται
στο παράρτηµα VIΙΙα.
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2.
Τα νέα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το εθνικό απόθεµα
για να χορηγούν, µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο
που να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισµό,
δικαιώµατα ενίσχυσης σε γεωργούς ευρισκόµενους σε ειδική
κατάσταση την οποία θα καθορίσει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
3.
Κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης, τα νέα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν το
εθνικό απόθεµα για να χορηγήσουν δικαιώµατα ενίσχυσης, µε
αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση
µεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις
στην αγορά και τον ανταγωνισµό, σε γεωργούς συγκεκριµένων
τοµέων ευρισκόµενους σε ειδική κατάσταση συνεπεία της µετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Αυτά τα δικαιώµατα
ενίσχυσης κατανέµονται βάσει κανόνων που θα καθορίσει η
Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.
4.
Κατ' εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3, τα νέα κράτη
µέλη µπορούν να αυξήσουν την αξία ανά µονάδα των
δικαιωµάτων εντός του ορίου των 5 000 ευρώ, ή/και τον
αριθµό δικαιωµάτων που χορηγούνται στους γεωργούς.
5.
Τα νέα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραµµικές µειώσεις
των δικαιωµάτων, εφόσον το εθνικό τους απόθεµα δεν αρκεί
για να καλυφθούν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 3.
6.
Εξαιρουµένης της µεταβίβασης λόγω υφιστάµενης ή αναµενόµενης κληρονοµιάς και κατά παρέκκλιση του άρθρου 46,
τα δικαιώµατα που έχουν καθορισθεί από το εθνικό απόθεµα
δεν µεταβιβάζονται για µια περίοδο πέντε ετών από τη
χορήγησή τους.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 παράγραφος 1, τα δικαιώµατα που παρέµειναν αχρησιµοποίητα κάθε χρόνο της πενταετούς περιόδου επιστρέφονται αµέσως στο εθνικό απόθεµα.
Άρθρο 71ε
Περιφερειακή κατανοµή του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 71γ
1.
Τα νέα κράτη µέλη εφαρµόζουν το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο.
2.
Τα νέα κράτη µέλη ορίζουν τις περιφέρειες µε αντικειµενικά κριτήρια.

Άρθρο 71δ
Εθνικό απόθεµα
1.
Τα νέα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραµµική ποσοστιαία
µείωση των εθνικών τους ανώτατων ορίων προκειµένου να
δηµιουργήσουν εθνικό απόθεµα. Η µείωση δεν υπερβαίνει το
3 %, µε την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 71β παράγραφος 3.

Τα νέα κράτη µέλη µε επιλέξιµα εκτάρια κάτω των τριών εκατοµµυρίων µπορούν να θεωρούνται ότι αποτελούν µια περιφέρεια.
3.
Κάθε νέο κράτος µέλος ανακατανέµει το εθνικό του απόθεµα που αναφέρεται στο άρθρο 71γ, µετά από τυχόν µείωση
βάσει του άρθρου 71δ, µεταξύ των περιφερειών του µε αντικειµενικά κριτήρια.
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Άρθρο 71στ
Περιφερειοποίηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης
1.
Σε όλους τους γεωργούς που διαθέτουν εκµεταλλεύσεις
σε µια συγκεκριµένη περιφέρεια χορηγούνται δικαιώµατα, των
οποίων η αξία ανά µονάδα υπολογίζεται µε τη διαίρεση του
περιφερειακού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο
71ε διά του αριθµού επιλέξιµων εκταρίων υπό την έννοια του
άρθρου 44 παράγραφος 2, που έχουν καθορισθεί σε περιφερειακό επίπεδο.
2.
Ο αριθµός δικαιωµάτων ανά γεωργό ισούται µε τον
αριθµό εκταρίων που δήλωσε ο γεωργός σύµφωνα µε το άρθρο
44 παράγραφος 2 για το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων υπό την έννοια του
άρθρου 40 παράγραφος 4.
3.
Τα δικαιώµατα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν τροποποιούνται, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη.
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β) κατά παρέκκλιση του άρθρου 71α παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο, σε περίπτωση εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, του άρθρου 40 και του άρθρου 42 παράγραφος 4,
εντός των ορίων ενός αριθµού εκταρίων που θα καθορισθεί
µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των γεωργών και να αποτρέπει τις
στρεβλώσεις στην αγορά και τον ανταγωνισµό.

4.
Εντός των ορίων του αριθµού εκταρίων που παραµένουν
διαθέσιµα µετά την εφαρµογή της παραγράφου 3, επιτρέπεται
στους γεωργούς να παράγουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 προϊόντα σε αριθµό εκταρίων άλλου από εκείνον που
εµπίπτει στην παράγραφο 3, εντός του ορίου αριθµού εκταρίων που χρησιµοποίησαν το 2004 ή/και το 2005 για την
παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
προτεραιότητα έχουν δε οι γεωργοί, οι οποίοι παρήγαγαν ήδη
τα προϊόντα το 2004 εντός του ορίου αριθµού εκταρίων που
χρησιµοποίησαν το 2004.

Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71 ή του άρθρου 143β,
τα έτη 2004 και 2005 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από το
έτος που προηγήθηκε της εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας
ενίσχυσης και από το έτος εφαρµογής του.

Άρθρο 71ζ
Χρήση της γης
1.
Οι γεωργοί µπορούν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 51
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να χρησιµοποιήσουν επίσης τα αγροτεµάχια που έχουν δηλώσει
σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 2200/96 (*), στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2201/96 (**) και γεωµήλων,
εκτός εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αµύλου για
την οποία χορηγείται ενίσχυση βάσει του άρθρου 93 του
παρόντος κανονισµού, εξαιρουµένων των µόνιµων καλλιεργειών.
2.
Tα νέα κράτη µέλη καθορίζουν τον αριθµό εκταρίων που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1
ανακατανέµοντας, µε αντικειµενικά κριτήρια, τον µέσο αριθµό
εκταρίων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή των
προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εθνικό
επίπεδο κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου 2000-2002
µεταξύ των περιφερειών που έχουν καθορισθεί βάσει του
άρθρου 71ε παράγραφος 2. Ο µέσος αριθµός εκταρίων σε
εθνικό επίπεδο και ο αριθµός εκταρίων σε περιφερειακό
επίπεδο καθορίζονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του
άρθρου 144 παράγραφος 2 µε βάση τα δεδοµένα που θα κοινοποιήσουν τα νέα κράτη µέλη.
3.
Εντός του ορίου που καθορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 για την αντίστοιχη περιφέρεια, επιτρέπεται σε
έναν γεωργό να κάνει χρήση της επιλογής που αναφέρεται
στην παράγραφο 1:
α) εντός του ορίου εκταρίων που χρησιµοποίησε το 2003 για
την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1·

5.
Για να καθορίσουν τα ατοµικά όρια που αναφέρονται
στις παραγράφους 3 και 4, τα νέα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
τα ατοµικά δεδοµένα των γεωργών, εφόσον υπάρχουν, ή
οιοδήποτε άλλο αποδεκτό αποδεικτικό στοιχείο του γεωργού.

6.
Ο αριθµός εκταρίων που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις
παραγράφους 3 και 4 δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τον
αριθµό επιλέξιµων εκταρίων που καθορίστηκε βάσει του
άρθρου 44 παράγραφος 2 και δηλώθηκε το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

7.
Η έγκριση συνοδεύεται, εντός της αντίστοιχης περιφέρειας, από το αντίστοιχο δικαίωµα ενίσχυσης.

8.
Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 60 περιλαµβάνει
και την εφαρµογή από τα νέα κράτη µέλη.

Άρθρο 71η

Λειµώνες

Τα νέα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν επίσης, µε αντικειµενικά κριτήρια, εντός του περιφερειακού ανώτατου ορίου ή
µέρους αυτού, αξίες διαφορετικές ανά µονάδα των χορηγούµενων στους γεωργούς δικαιωµάτων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 71στ παράγραφος 1, για εκτάρια που χαρακτηρίσθηκαν
λειµώνες στις 30 Ιουνίου 2003 και για οιαδήποτε άλλα επιλέξιµα εκτάρια ή ειδάλλως για εκτάρια που χαρακτηρίσθηκαν
µόνιµοι βοσκότοποι στις 30 Ιουνίου 2003 και για οιαδήποτε
άλλο επιλέξιµο εκτάριο.
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Άρθρο 71θ

Πριµοδότηση και συµπληρωµατικές ενισχύσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων

Από το έτος 2007, τα ποσά που θα προκύψουν από πριµοδότηση και συµπληρωµατικές ενισχύσεις γαλακτοκοµικών
προϊόντων που προβλέπονται στα άρθρα 95 και 96 και θα
χορηγηθούν το 2007, συµπεριλαµβάνονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Ωστόσο, τα νέα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι τα
ποσά που προκύπτουν από πριµοδοτήσεις και πρόσθετες ενισχύσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων που προβλέπονται στα
άρθρα 95 και 96 θα συµπεριλαµβάνονται, εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου, στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2005. Τα
δικαιώµατα που καθορίζονται µε βάση την παρούσα παράγραφο τροποποιούνται αναλόγως.

Το ποσό µε βάση το οποίο καθορίζονται τα δικαιώµατα των
αντίστοιχων ενισχύσεων είναι ίσο µε τα ποσά που χορηγούνται
σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 96, τα οποία υπολογίζονται µε
βάση την ατοµική ποσότητα αναφοράς για το γάλα που
διέθεσε η εκµετάλλευση στις 31 Μαρτίου του έτους κατά το
οποίο συµπεριλήφθηκαν, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, οι ενισχύσεις αυτές στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.
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3.
Η αξία των δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας είναι η
περιφερειακή αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης, όπως αυτή
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 71στ παράγραφος 1.

4.
Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται για τους
γεωργούς οι οποίοι δηλώνουν αριθµό εκταρίων, υπό την
έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2, χαµηλότερο από εκείνον που χρειάζεται για να παραχθεί ποσότητα σε τόνους ίση
προς 92 τόνους σιτηρών όπως ορίζεται στο παράρτηµα IX, µε
βάση την απόδοση αναφοράς που αναφέρεται στο παράρτηµα
XΙβ, που ισχύει για τα νέα κράτη µέλη όπου βρίσκεται η
εκµετάλλευση, διαιρούµενου διά του συντελεστή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 71ια

Όροι για τα δικαιώµατα

1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 46 παράγραφος 1, τα
δικαιώµατα που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο µπορούν να
µεταβιβάζονται µόνον εντός της ίδιας περιφέρειας ή µεταξύ
των περιφερειών µε ίδια δικαιώµατα ανά εκτάριο.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 71α παράγραφος 1, τα άρθρα
48, 49 και 50 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.

2.
Τα νέα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αποφασίσουν, το
αργότερο έως την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται
του έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και
ενεργώντας σύµφωνα µε τη γενική αρχή του κοινοτικού
δικαίου, ότι τα δικαιώµατα που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο υπόκεινται σε βαθµιαίες τροποποιήσεις µε βάση προκαθορισµένη διαδικασία και αντικειµενικά κριτήρια.

Άρθρο 71ι

Άρθρο 71ιβ

∆ικαιώµατα παύσης καλλιέργειας

Προαιρετική εφαρµογή

1.
Οι γεωργοί λαµβάνουν µέρος των δικαιωµάτων ενίσχυσης υπό µορφή δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας.

2.
Ο αριθµός δικαιωµάτων παύσης καλλιέργειας καθορίζεται µε πολλαπλασιασµό της επιλέξιµης έκτασης του γεωργού
υπό την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2, που δηλώθηκε
το πρώτο έτος εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης
επί τον ισχύοντα συντελεστή παύσης καλλιέργειας.

Ο συντελεστής παύσης καλλιέργειας υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του βασικού συντελεστή υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας 10 % επί τον λόγο, στην αντίστοιχη περιφέρεια, της
ή των περιφερειακών βασικών εκτάσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 101 παράγραφος 3, προς την επιλέξιµη γη υπό την
έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2.

1.
Τα τµήµατα 2, 3 και 4 του κεφαλαίου 5 ισχύουν για τα
νέα κράτη µέλη υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
Ωστόσο, το τµήµα 4 δεν εφαρµόζεται στα νέα κράτη µέλη τα
οποία εφαρµόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 143β.

2.
Οιαδήποτε παραποµπή στο άρθρο 41 η οποία περιλαµβάνεται στα τµήµατα 2 και 3 του κεφαλαίου 5, ιδίως σε
ό,τι αφορά το ή τα εθνικά ανώτατα όρια, εκλαµβάνεται ως
παραποµπή στο άρθρο 71γ.

3.
Η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3
περιλαµβάνει τις επιλογές που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
(*) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(**) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.»
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6. Στο άρθρο 74, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις
στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που αναφέρονται στο
παράρτηµα Χ.
Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:
Ελλάδα

617 000 ha

Ισπανία

594 000 ha

Γαλλία

208 000 ha

Ιταλία

1 646 000 ha

9. Το άρθρο 81 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 81
Εκτάσεις
Για κάθε κράτος µέλος παραγωγής, καθιερώνεται µια εθνική
βασική έκταση. Ωστόσο, για τη Γαλλία καθιερώνονται δύο
βασικές εκτάσεις. Οι βασικές εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:
Ελλάδα

20 333 ha

Ισπανία

104 973 ha

Γαλλία:
— µητροπολιτικό έδαφος

Κύπρος

6 183 ha

Ουγγαρία

2 500 ha

Αυστρία

7 000 ha

Πορτογαλία

30.3.2004

19 050 ha

— Γαλλική Γουιάνα

4 190 ha

Ιταλία

219 588 ha

Ουγγαρία

3 222 ha

Πορτογαλία

24 667 ha

Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν τη βασική τους
έκταση σε υποβασικές εκτάσεις µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.»
10. Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

118 000 ha»

«Άρθρο 84
Εκτάσεις

7. Στο άρθρο 78, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 1 600 000
εκταρίων για την οποία µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση.»
8. Στο άρθρο 80, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Το ύψος της ενίσχυσης είναι το ακόλουθο ανάλογα µε
τις αποδόσεις στα διάφορα κράτη µέλη:

1.
Τα κράτη µέλη χορηγούν την κοινοτική ενίσχυση εντός
ανωτάτου ορίου, το οποίο υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό
του αριθµού εκταρίων της εθνικής εγγυηµένης έκτασής του
(ΕΕΕ), όπως ορίζει η παράγραφος 3, επί το µέσο ποσό ενίσχυσης των 120,75 ευρώ.
2.
Καθιερώνεται µέγιστη εγγυηµένη έκταση 812 400 εκταρίων.
3.
Η µέγιστη εγγυηµένη έκταση που αναφέρεται στη παράγραφο 2 διαιρείται στις ακόλουθες ΕΕΕ:
Εθνικές εγγυηµένες εκτάσεις (ΕΕΕ)

Έτος εµπορίας
2004/05 και σε
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου
71
(ευρώ/ha)

Έτος εµπορίας
2005/06 και εξής
(ευρώ/ha)

Ελλάδα

1 323,96

561,00

Ισπανία

1 123,95

476,25

411,75

— Γαλλική Γουιάνα

1 329,27

563,25

Ιταλία

1 069,08

453,00

548,70

232,50

Ουγγαρία
Πορτογαλία

1 500 ha

Ελλάδα

41 100 ha

Ισπανία

568 200 ha

Γαλλία

17 300 ha

Ιταλία

130 100 ha

Λουξεµβούργο
971,73

1 070,85

453,75»

100 ha

Γερµανία

Κύπρος

Γαλλία:
— µητροπολιτικό έδαφος

Βέλγιο

Ουγγαρία

5 100 ha
100 ha
2 900 ha

Κάτω Χώρες

100 ha

Αυστρία

100 ha

Πολωνία

1 000 ha

Πορτογαλία

41 300 ha

Σλοβενία

300 ha

Σλοβακία

3 100 ha

Ηνωµένο Βασίλειο

100 ha

30.3.2004
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4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους
σε υποεκτάσεις, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε
περιφερειακό επίπεδο ή ανάλογα µε την παραγωγή.»

11. Το άρθρο 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 90

Όροι επιλεξιµότητας

Η ενίσχυση χορηγείται µόνο για εκτάσεις των οποίων η παραγωγή καλύπτεται από σύµβαση µεταξύ του γεωργού και της
µεταποιητικής βιοµηχανίας, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις
οποίες τη µεταποίηση αναλαµβάνει ο ίδιος ο γεωργός στην
εκµετάλλευσή του.

Οι εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση βάσει του
καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών δεν λογίζονται ως
εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας για τους σκοπούς των απαιτήσεων παύσης καλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1251/1999 και στο
άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 63 παράγραφος 2, το
άρθρο 71ι παράγραφος 1 και το άρθρο 107 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισµού.»

12. Το άρθρο 94 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 94

Όροι

Η ενίσχυση καταβάλλεται µόνον για την ποσότητα γεωµήλων
που καλύπτεται από σύµβαση καλλιέργειας µεταξύ του παραγωγού γεωµήλων και του παραγωγού αµύλου στο πλαίσιο της
ποσόστωσης που διατίθεται για την εκµετάλλευση αυτή, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ή 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1868/94.»

13. Στο άρθρο 99, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Το ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει
ανώτατο όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
64 παράγραφος 2, το οποίο αντιστοιχεί στο στοιχείο των ενισχύσεων για σπόρους προς σπορά για τα συγκεκριµένα είδη,
του εθνικού ανωτάτου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41.
Ωστόσο, για τα νέα κράτη µέλη το ανώτατο αυτό όριο αντιστοιχεί στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙα.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει
το καθορισµένο ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται αναλογικά κατά το συγκεκριµένο έτος.»
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14. Στο άρθρο 101, µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ωστόσο, η περιφερειακή βασική έκταση ή εκτάσεις στα νέα
κράτη µέλη καθορίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 και εντός των
ορίων των εθνικών βασικών εκτάσεων που αναγράφονται στο
παράρτηµα ΧΙβ.»
15. Στο άρθρο 103, µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ειδάλλως, για οιοδήποτε νέο κράτος µέλος το οποίο εφαρµόζει το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 143β το 2004 και επιλέγει την εφαρµογή του
άρθρου 66, το σχέδιο περιφερειοποίησης καταρτίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια το αργότερο την 1η Αυγούστου του έτους
στο οποίο εφαρµόσθηκε τελευταία το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, για το σύνολο των
περιφερειακών βασικών εκτάσεων και τη σταθµισµένη µέση
απόδοση αναφοράς, τηρούνται τα όρια της εθνικής βασικής
έκτασης και η απόδοση αναφοράς που αναγράφονται στο
παράρτηµα ΧΙβ.»
16. Το άρθρο 105 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 105
Συµπλήρωµα για το σκληρό σιτάρι
1.
Καταβάλλεται συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση
ύψους:
— 291 ευρώ/ha για την περίοδο εµπορίας 2005/06,
— 285 ευρώ/ha για την περίοδο εµπορίας 2006/07 και εξής,
για την έκταση όπου καλλιεργείται σκληρό σιτάρι στις ζώνες
παραδοσιακής παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτηµα Χ,
εντός των ακόλουθων ορίων:
Ελλάδα

617 000 ha

Ισπανία

594 000 ha

Γαλλία

208 000 ha

Ιταλία

1 646 000 ha

Κύπρος

6 183 ha

Ουγγαρία

2 500 ha

Αυστρία

7 000 ha

Πορτογαλία

118 000 ha.

2.
Εάν το σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται
συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση είναι υψηλότερο του
ανωτέρω ορίου κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας, η
έκταση ανά γεωργό για την οποία µπορεί να καταβληθεί
συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση µειώνεται αναλόγως.
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Ωστόσο, µε βάση τα όρια ανά κράτος µέλος που ορίζονται
στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να κατανείµουν
τις εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή µεταξύ
των ζωνών παραγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα Χ, ή, για
τα κράτη µέλη της Κοινότητας µε τη σύσταση που θα έχει στις
30 Απριλίου 2004, εφόσον χρειάζεται, µεταξύ των περιφερειών παραγωγής του σχεδίου περιφερειοποίησης, ανάλογα µε
το ύψος παραγωγής σκληρού σιταριού κατά την περίοδο
1993 έως 1997. Στην περίπτωση αυτή, εάν το σύνολο των
εκτάσεων εντός µιας περιφέρειας για τις οποίες έχει ζητηθεί
συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση είναι υψηλότερο του
αντίστοιχου περιφερειακού ορίου κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας, η έκταση ανά γεωργό στη συγκεκριµένη περιφέρεια παραγωγής για την οποία µπορεί να καταβληθεί συµπληρωµατική στρεµµατική ενίσχυση µειώνεται αναλόγως. Η εν
λόγω µείωση πραγµατοποιείται µόλις διενεργηθεί, στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους, η αναδιανοµή εκτάσεων από την
περιφέρεια που δεν έφθασε το περιφερειακό της όριο στις
περιφέρειες που το υπερέβησαν.
3.
Σε περιφέρειες, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο
παράρτηµα Χ, όπου είναι καθιερωµένη η παραγωγή σκληρού
σιταριού, χορηγείται ειδική ενίσχυση ύψους 46 ευρώ/ha για
την περίοδο εµπορίας 2005/2006 εντός των ορίων του
κάτωθι αριθµού εκταρίων:
Γερµανία

10 000 ha

Ισπανία

4 000 ha

Γαλλία

50 000 ha

Ιταλία

4 000 ha

Ουγγαρία

4 305 ha

Σλοβακία

4 717 ha

Ηνωµένο Βασίλειο

5 000 ha.»

17. Το άρθρο 108 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 108
Επιλέξιµη γη
Αιτήσεις για ενισχύσεις δεν δύνανται να υποβάλλονται για
εκτάσεις οι οποίες, την ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων
στρεµµατικής ενίσχυσης για το 2003, χρησιµοποιούνταν ως
µόνιµοι βοσκότοποι, για µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες,
ή για µη γεωργικούς σκοπούς.
Στα νέα κράτη µέλη, αιτήσεις για ενισχύσεις δεν δύνανται να
υποβάλλονται για εκτάσεις, οι οποίες στις 30 Ιουνίου 2003
χρησιµοποιούνταν ως µόνιµοι βοσκότοποι, για µόνιµες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες, ή για µη γεωργικούς σκοπούς.
Τα κράτη µέλη, υπό όρους που καθορίζονται µε τη διαδικασία
του άρθρου 144 παράγραφος 2, µπορούν να παρεκκλίνουν
από το πρώτο ή το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, µε
την προϋπόθεση ότι ενεργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτρέψουν τυχόν σηµαντική αύξηση της συνολικής επιλέξιµης γεωργικής έκτασης.»
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18. Στο άρθρο 116, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωµάτων πριµοδότησης
στην επικράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και
ότι µπορούν να διατηρηθούν τα εθνικά αποθέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 118.
Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµόζεται το
άρθρο 143β, τα νέα κράτη µέλη χορηγούν ατοµικά ανώτατα
όρια στους παραγωγούς και δηµιουργούν εθνικά αποθέµατα
από το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων πριµοδότησης που έχει
διατεθεί για καθένα από αυτά τα νέα κράτη µέλη όπως ορίζεται
στην παράγραφο 4, το αργότερο ένα έτος από την ηµεροµηνία
προσχώρησης.
Μετά το τέλος της περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 143β και
όταν εφαρµόζεται το άρθρο 67, η χορήγηση των ατοµικών
ανωτάτων ορίων στους παραγωγούς και η δηµιουργία του
εθνικού αποθέµατος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
πραγµατοποιούνται το αργότερο στο τέλος του πρώτου έτους
εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης.»
19. Στο άρθρο 116, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.

Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια:
Κράτος µέλος

∆ικαιώµατα (× 1 000)

Βέλγιο

70

Τσεχική ∆ηµοκρατία

66,733

∆ανία

104

Γερµανία

2 432

Εσθονία

48

Ελλάδα

11 023

Ισπανία

19 580

Γαλλία

7 842

Ιρλανδία

4 956

Ιταλία

9 575

Κύπρος

472,401

Λεττονία

18,437

Λιθουανία

17,304

Λουξεµβούργο

4

Ουγγαρία

1 146

Μάλτα

8,485

Κάτω Χώρες

930

Αυστρία

206

Πολωνία

335,88

Πορτογαλία (*)

2 690

Σλοβενία

84,909

Σλοβακία

305,756

Φινλανδία

80

Σουηδία

180

Ηνωµένο Βασίλειο

19 492
Σύνολο

81 667,905

(*) Θα αναπροσαρµοσθεί µε τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1017/
94.»
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20. Στο άρθρο 119, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Ισχύουν τα ακόλουθα συνολικά ποσά:

Βέλγιο

64

Τσεχική ∆ηµοκρατία

71

∆ανία

79

Γερµανία

1 793
51

Ελλάδα

8 767

Ισπανία

18 827

Γαλλία

7 083

Ιρλανδία

4 875

Ιταλία

6 920

Κύπρος

441

Λεττονία

19

Λιθουανία

18

Ουγγαρία
Μάλτα

4
1 212
9

Κάτω Χώρες

743

Αυστρία

185

Πολωνία

355

Πορτογαλία

2 275

Σλοβενία

86

Σλοβακία

323

Φινλανδία

61

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Ισχύουν τα ακόλουθα περιφερειακά ανώτατα όρια:

Βέλγιο

235 149

Τσεχική ∆ηµοκρατία

244 349

∆ανία

277 110

Γερµανία

Εσθονία

Λουξεµβούργο

22. Στο άρθρο 123, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«8.

(σε χιλιάδες ευρώ)

162
20 162»

21. Στο άρθρο 119, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Στα νέα κράτη µέλη, τα συνολικά ποσά εφαρµόζονται
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζεται στο
άρθρο 143α.»
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1 782 700

Εσθονία

18 800

Ελλάδα

143 134

Ισπανία

713 999 (*)

Γαλλία

1 754 732 (**)

Ιρλανδία

1 077 458

Ιταλία

598 746

Κύπρος

12 000

Λεττονία

70 200

Λιθουανία

150 000

Λουξεµβούργο

18 962

Ουγγαρία

94 620

Μάλτα

3 201

Κάτω Χώρες

157 932

Αυστρία

373 400

Πολωνία

926 000

Πορτογαλία

175 075 (***) (****)

Σλοβενία

92 276

Σλοβακία

78 348

Φινλανδία

250 000

Σουηδία

250 000

Ηνωµένο Βασίλειο

1 419 811 (*****)

Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001.
(**)
Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001.
(***) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001.
(****) Θα αναπροσαρµοσθεί µε τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1017/94.
(*****) Το ανώτατο αυτό όριο αυξανόµενο προσωρινά κατά 100 000 φθάνει τα
1 519 811 έως ότου επιτραπεί η εξαγωγή ζώντων ζώων ηλικίας κάτω
των έξι µηνών.»
(*)

23. Στο άρθρο 126, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Σε κάθε γεωργό που εκτρέφει θηλάζουσα αγελάδα
χορηγείται ενίσχυση εντός των ορίων των ατοµικών ανώτατων
ορίων που καθορίζονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 2.»
24. Στο άρθρο 126, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωµάτων πριµοδότησης
στην επικράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια
που ορίζονται στην παράγραφο 5 και ότι µπορούν να διατηρηθούν τα εθνικά αποθέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 128.
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Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµόζεται το
άρθρο 143β, τα νέα κράτη µέλη χορηγούν ατοµικά ανώτατα
όρια στους παραγωγούς και δηµιουργούν εθνικά αποθέµατα
από το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων πριµοδότησης που έχει
διατεθεί για καθένα από αυτά τα κράτη µέλη όπως ορίζεται
στην παράγραφο 5, το αργότερο ένα έτος από την ηµεροµηνία
προσχώρησης.
Μετά το τέλος της περιόδου εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης δυνάµει του άρθρο 143β και
όταν εφαρµόζεται το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α)
σηµείο i), η χορήγηση των ατοµικών ανωτάτων ορίων και η
δηµιουργία του εθνικού αποθέµατος που αναφέρονται στο
δεύτερο εδάφιο πραγµατοποιούνται το αργότερο στο τέλος
του πρώτου έτους εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.»
25. Στο άρθρο 126, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.

Ισχύουν τα ακόλουθα εθνικά ανώτατα όρια:

Βέλγιο
Τσεχική ∆ηµοκρατία (*)

Μόσχοι άνω του ενός
µηνός και κάτω των
οκτώ µηνών και βάρους
σφαγίου έως 185 kg

Τσεχική ∆ηµοκρατία

483 382

27 380

Εσθονία

107 813

30 000

Κύπρος

21 000

—

Λεττονία

124 320

53 280

Λιθουανία

367 484

244 200

Ουγγαρία

141 559

94 439

6 002

17

1 815 430

839 518

90 300

Σλοβενία

161 137

35 852

Σλοβακία

204 062

62 841»

639 535
13 416
138 005

Ισπανία (**)

1 441 539

Γαλλία (***)

3 779 866

Ιρλανδία

1 102 620

Κύπρος (*)

Ταύροι, βόδια,
αγελάδες και δαµαλίδες

Πολωνία

Γερµανία

Ιταλία

«Τα εθνικά ανώτατα όρια των νέων κρατών µελών αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

394 253

112 932

Ελλάδα

26. Στο άρθρο 130 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:

Μάλτα

∆ανία
Εσθονία (*)

30.3.2004

621 611
500

27. Στο άρθρο 133, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Ισχύουν τα ακόλουθα συνολικά ποσά:
(σε εκατ. ευρώ)

Βέλγιο
Τσεχική ∆ηµοκρατία

39,4
8,776017

∆ανία

11,8
88,4

Λεττονία (*)

19 368

Γερµανία

Λιθουανία (*)

47 232

Εσθονία

Λουξεµβούργο

18 537

Ελλάδα

3,8

117 000

Ισπανία

33,1

454

Γαλλία

93,4

Ιρλανδία

31,4

Ιταλία

65,6

Ουγγαρία (*)
Μάλτα (*)
Κάτω Χώρες

63 236

Αυστρία

375 000

Πολωνία (*)
Πορτογαλία (****) (*****)

1,13451

Κύπρος

0,308945

325 581

Λεττονία

1,33068

416 539

Λιθουανία

4,942267

86 384

Λουξεµβούργο

3,4

Σλοβακία (*)

28 080

Ουγγαρία

2,936076

Φινλανδία

55 000

Μάλτα

0,0637

Σλοβενία (*)

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

155 000
1 699 511

Ισχύει από την ηµεροµηνία προσχώρησης.
Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001.
(***) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001.
(****) Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001.
(*****) Θα αυξηθεί κατά τη λήξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1017/94 µε
τις πριµοδοτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή του κανονισµού
αυτού κατά το 2003 και το 2004.»

(*)
(**)

Κάτω Χώρες

25,3

Αυστρία

12,0

Πολωνία

27,3

Πορτογαλία

6,2

Σλοβενία

2,964780

Σλοβακία

4,500535

Φινλανδία

6,2

Σουηδία

9,2

Ηνωµένο Βασίλειο

63,8»

30.3.2004
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28. Στο άρθρο 135 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:
«— για τα νέα κράτη µέλη: οι ενισχύσεις ισούνται προς τα
ανώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 123 παράγραφος
8 ή προς το µέσο αριθµό αρσενικών βοοειδών που
εσφάγησαν κατά τα έτη 2001, 2002 και 2003, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για τα έτη αυτά
ή από οποιαδήποτε άλλα δηµοσιευµένα επίσηµα στατιστικά στοιχεία για τα έτη αυτά τα οποία αποδέχεται η
Επιτροπή.»
29. Στο άρθρο 135 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη
φράση:
«Για τα νέα κράτη µέλη τα έτη αναφοράς είναι το 2001, 2002
και 2003.»
30. Στο άρθρο 136 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η
ακόλουθη φράση:
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34. Στο άρθρο 145, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«δ) για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, λεπτοµερείς κανόνες
σχετικά κυρίως µε την δηµιουργία του εθνικού αποθέµατος, την µεταβίβαση των δικαιωµάτων, τον καθορισµό των
µόνιµων καλλιεργειών, των µόνιµων βοσκοτόπων, της
γεωργικής γης και των λειµώνων, τις δυνατότητες που
προβλέπονται στο κεφάλαιο 5 του τίτλου ΙΙΙ και τον κατάλογο των καλλιεργειών που επιτρέπονται σε γη στην οποία
εφαρµόζεται παύση καλλιέργειας, καθώς επίσης λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν τη συµµόρφωση προς το
µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
στα πλαίσια της GATT για ορισµένους ελαιούχους σπόρους, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 93/355/ΕΟΚ (*).
(*) ΕΕ L 147 της 18.6.1993, σ. 25.»

«Για τα νέα κράτη µέλη τα έτη αναφοράς είναι το 1999, 2000
και 2001.»
31. Μετά το άρθρο 136 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 136α
Όροι εφαρµογής στα νέα κράτη µέλη
Στα νέα κράτη µέλη τα συνολικά ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 133 παράγραφος 3 και η µέγιστη στρεµµατική ενίσχυση ανά εκτάριο των 350 ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο
136 παράγραφος 3 ισχύουν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α.»
32. Στο άρθρο 139 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη
φράση:
«Ωστόσο, για τα νέα κράτη µέλη, το ανώτατο όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 2, αντιστοιχεί στο στοιχείο κάθε αντίστοιχης άµεσης ενίσχυσης του
εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 71γ.»
33. Το άρθρο 143 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 143
Ανώτατο όριο
Το σύνολο της ζητούµενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ανώτατο
όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64
παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα των
στρεµµατικών ενισχύσεων οσπρίων που αναφέρεται στο
παράρτηµα VI του εθνικού ανωτάτου ορίου που αναφέρεται
στο άρθρο 41. Ωστόσο, για τα νέα κράτη µέλη, το ανώτατο
όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 64
παράγραφος 2 αντιστοιχεί στη συνιστώσα των στρεµµατικών
ενισχύσεων οσπρίων που αναφέρεται στο παράρτηµα VI, η
οποία λαµβάνεται υπόψη στο εθνικό ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 71γ.
Όταν το συνολικό ποσό της ζητούµενης ενίσχυσης υπερβαίνει
το καθορισµένο ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό µειώνεται αναλόγως για το συγκεκριµένο έτος.»

35. Στο άρθρο 145, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«i) τις τροποποιήσεις στα παραρτήµατα II, VI, VII, ΙΧ, Χ και
ΧΙ εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαµβανοµένης υπόψη κυρίως
της νέας κοινοτικής νοµοθεσίας και, σε ό,τι αφορά τα
παραρτήµατα VIII και VΙΙΙα, σε περίπτωση εφαρµογής, αντίστοιχα, του άρθρου 62 και του άρθρου 71θ και, εφόσον
συντρέχει λόγος, ανάλογα µε τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε το µέρος των ποσών αναφοράς που αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες, καθώς και σχετικά µε τα ίδια τα ποσά των ανώτατων ορίων, προσαυξηµένα ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ
της όντως καθοριζόµενης έκτασης και της έκτασης για την
οποία καταβλήθηκαν, το 2000 και το 2001, πριµοδοτήσεις για αροτραίες καλλιέργειες, κατ' εφαρµογή του
άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3887/92 της Επιτροπής (**), εντός του ορίου των βασικών
εκτάσεων (ή της µέγιστης εγγυηµένης έκτασης για το
σκληρό σιτάρι) και λαµβανοµένης υπόψη της µέσης εθνικής
απόδοσης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του
παραρτήµατος VIII.
(**) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11.»

36. Στο άρθρο 145, το στοιχείο ιζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ιζ) τα µέτρα τα οποία είναι, αφενός, αναγκαία και, αφετέρου,
δεόντως αιτιολογηµένα για την επίλυση, σε περίπτωση
επείγοντος, πρακτικών και συγκεκριµένων προβληµάτων,
ιδίως εκείνων που αφορούν την εφαρµογή του κεφαλαίου
4 του τίτλου II και των κεφαλαίων 5 και 6 του τίτλου ΙΙΙ.
Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από
ορισµένα µέρη του παρόντος κανονισµού, µόνον εφόσον
και για την περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητο.»
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37. Το άρθρο 146 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 146
∆ιαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή
Τα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή λεπτοµερώς για τα µέτρα που λαµβάνουν προκειµένου να εφαρµόσουν τον παρόντα κανονισµό, και ιδίως τα µέτρα που αφορούν τα άρθρα 5, 13, 42, 58, 71δ και 71ε.»
38. Μετά το άρθρο 154, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 154α
Μεταβατικές ρυθµίσεις για τα νέα κράτη µέλη
1.
Εφόσον στα νέα κράτη µέλη χρειάζονται µεταβατικά µέτρα για να διευκολυνθεί η µετάβαση από το
καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τα άλλα καθεστώτα ενισχύσεων
που αναφέρονται στους τίτλους III και IV, τα εν λόγω µέτρα θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 144
παράγραφος 2.
2.
Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να ληφθούν για µια περίοδο η οποία αρχίζει
από την 1η Μαΐου 2004 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2009 και δεν εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία αυτήν.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία επί σχετικής πρότασης της Επιτροπής, µπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτήν.»
39. Μετά το παράρτηµα VIII, προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙΑ

Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 71γ
Tα ανώτατα όρια υπολογίσθηκαν µε βάση το χρονοδιάγραµµα αυξήσεων που ορίζει το άρθρο 143α και,
συνεπώς, δεν χρειάζεται να µειωθούν.
(σε εκατ. ευρώ)
Τσεχική
∆ηµοκρατία

Εσθονία

2005

227,9

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

2006

265,7

27,3

10,4

39,6

107,3

408,7

2007

342,4

40,4

13,9

55,6

146,9

2008

427,8

50,5

17,4

69,5

2009

513,2

60,5

20,9

2010

598,5

70,6

2011

683,9

2012
Επόµενα έτη

Ηµερολογιακό έτος

Λεττονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Σλοβακία

724,3

35,5

97,6

0,78

845,0

41,4

113,6

495,1

1,59

1 098,8

55,5

144,5

183,6

618,5

1,99

1 373,4

69,4

180,5

83,4

220,3

741,9

2,38

1 648,0

83,3

216,6

24,4

97,3

257,0

865,2

2,78

1 922,5

97,2

252,6

80,7

27,8

111,2

293,7

988,6

3,18

2 197,1

111,0

288,6

769,3

90,8

31,3

125,1

330,4

1 111,9

3,57

2 471,7

124,9

324,6

854,6

100,9

34,8

139,0

367,1

1 235,3

3,97

2 746,3

138,8

360,6»

Κύπρος

40. Το παράρτηµα Χ συµπληρώνεται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΚΥΠΡΟΣ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Περιφέρειες
Dél Dunamenti síkság

Μάλτα

Πολωνία

30.3.2004
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Dél-Dunántúl
Közép-Alföld
Mezőföld
Berettyo-Kőrös-Maros vidéke
Györi medence
Hajdúság.»
41. Μετά το παράρτηµα ΧΙ προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήµατα:
«ΠAΡAΡTHMA XΙα
Ανώτατα όρια ενίσχυσης για τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 στα νέα κράτη µέλη:
(σε εκατ. ευρώ)
Τσεχική
∆ηµοκρατία

Εσθονία

Κύπρος

Λεττονία

Λιθουανία

Ουγγαρία

Μάλτα

Πολωνία

Σλοβενία

Σλοβακία

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

Επόµενα έτη

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

Ηµερολογιακό έτος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙβ
Εθνικές βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς αροτραίων καλλιεργειών στα νέα κράτη µέλη οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 101 και 103
Βασική έκταση
(εκτάρια)

Απόδοση αναφοράς
(t/ha)

2 253 598

4,20

Εσθονία

362 827

2,40

Κύπρος

79 004

2,30

Λεττονία

443 580

2,50

Λιθουανία

1 146 633

2,70

Ουγγαρία

3 487 792

4,73

4 565

2,02

Πολωνία

9 454 671

3,00

Σλοβενία

125 171

5,27

Σλοβακία

1 003 453

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Μάλτα

4,06»
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Άρθρο 2
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Η µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα που αναφέρεται στη παράγραφο 1 κατανέµεται µεταξύ των κρατών
µελών ως εξής:
Εγγυηµένες εθνικές ποσότητες (τόνοι)
Οικονοµική Ένωση Βελγίου και Λουξεµβούργου (BLEU)

8 000

Τσεχική ∆ηµοκρατία

27 942

∆ανία

334 000

Γερµανία

421 000

Ελλάδα

37 500

Ισπανία

1 325 000

Γαλλία

1 605 000

Ιρλανδία

5 000

Ιταλία

685 000

Λιθουανία

650

Ουγγαρία

49 593

Κάτω Χώρες

285 000

Αυστρία

4 400

Πολωνία

13 538

Πορτογαλία

30 000

Σλοβακία

13 100

Φινλανδία

3 000

Σουηδία

11 000

Ηνωµένο Βασίλειο

102 000»

Άρθρο 3
Στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το µέτρο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο τελευταία περίπτωση, δεν εφαρµόζεται στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.»
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 εφόσον τεθεί σε ισχύ η συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας,
της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 584/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 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 30 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 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 29ης Μαρτίου 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

105,5
41,2
119,6
124,8
97,8

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

114,0
105,0
80,6
19,6
135,1
90,9

0709 90 70

052
204
999

113,8
80,8
97,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,7
44,5
57,6
45,4
44,9
61,4
50,6

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,4
119,7
99,5
74,6
78,0
78,9
78,1
83,8
144,6
86,9

0808 20 50

388
512
528
999

72,5
66,9
66,6
68,7

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. 585/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 282/2004 σχετικά µε την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη
δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισέρχονται στην
Κοινότητα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Κατά συνέπεια, για να αποσαφηνιστούν τα εν λόγω σηµεία,
φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/2004.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό 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 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των
οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆εδοµένου ότι το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/
2004 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά
µε την καθιέρωση ενός εγγράφου για τη δήλωση και τον
κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην Κοινότητα (2) δεν εκφάζει µε αρκετή σαφήνεια τις µεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου µεταξύ των κρατών µελών και των
νέων κρατών µελών, οι οποίοι θα καταργηθούν κατά την
προσχώρηση, ενδείκνυται να αναδιατυπωθεί το άρθρο για να
εξαλειφθεί κάθε ασάφεια.
∆εδοµένου ότι το κοινό κτηνιατρικó έγγραφο εισόδου του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/2004 δεν έχει αρκετή ακρίβεια
όσον αφορά τις δηλώσεις του ενδιαφεροµένου για το φορτίο
στο τετραγωνίδιο 25 και του επίσηµου κτηνιάτρου στο τετραγωνίδιο 42, ενδείκνυται να αναδιατυπωθεί το έγγραφο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) 282/2004 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Μέχρι την 1η Μαΐου 2004, ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου που απαριθµούνται
στο παράρτηµα II και οι οποίοι θα καταργηθούν µετά την
προσχώρηση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.»
2. Το υπόδειγµα του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου του
παραρτήµατος Ι αντικαθίσταται από εκείνο που εµφανίζεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/43/EΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).
(2) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 586/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2004
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το
Μάρτιο του 2004 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2497/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2497/96 της Επιτροπής της 18ης
∆εκεµβρίου 1996, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
στον τοµέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τη συµφωνία σύνδεσης και την προσωρινή συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του
Ισραήλ (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου
2004 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες
και πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να
υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2004
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2497/96 θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων ηµερών της περιόδου από
την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2004, οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2497/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 338 της 28.12.1996, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 361/2004 (ΕΕ L 63 της
28.2.2004, σ. 15).
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Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 30 Απριλίου 2004

IL1

4,08

IL2

—

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(t)
Αριθµός οµάδας

∆ιαθέσιµες ποσότητες

IL1

245,14

IL2

87,55
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 587/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2004
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (2), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2004.
Εφαρµόζεται από τις 31 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 της Επιτροπής (ΕΕ L
177 της 5.7.1997, σ. 1).

(2) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2004, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από τις 31 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου 2004
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

12,44

11,99

28,13

14,41

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

—

—

—

—

Μαρόκο

—

—

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

7,97

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 2004
για την εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον
αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν κοινοί ορισµοί τεχνικής ορολογίας προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε την
οδηγία 2002/98/EK,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/98/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων
ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρωπίνου αίµατος και
συστατικών του αίµατος και για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/EK (1), και ιδίως τα στοιχεία β) έως ζ) της παραγράφου 2
του άρθρου 29,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Η οδηγία 2002/98/EK θεσπίζει πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρωπίνου
αίµατος και των συστατικών του αίµατος, ανεξάρτητα από
το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και για την
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανοµή τους όταν
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης
υγείας.
Για να προληφθεί η µετάδοση ασθενειών µέσω του αίµατος
και των συστατικών του αίµατος και να εξασφαλιστεί ισοδύναµο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, η οδηγία ζητεί τη
θέσπιση ειδικών τεχνικών απαιτήσεων.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/463/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για την καταλληλότητα των
δοτών αίµατος και πλάσµατος και τον έλεγχο της αιµοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), ορισµένες συστάσεις του
Συµβουλίου της Ευρώπης, τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για τα φαρµακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές, τις µονογραφίες της ευρωπαϊκής φαρµακοποιίας,
ιδιαίτερα όσον αφορά το αίµα ή τα συστατικά του αίµατος
ως πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, τις συστάσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας (ΠΟΥ), καθώς επίσης και τη διεθνή εµπειρία σε αυτό
τον τοµέα.
Το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που εισάγονται από
τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων προερχόµενων από ανθρώπινο
αίµα ή ανθρώπινο πλάσµα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας και ασφάλειας που θεσπίζει η παρούσα οδηγία.
Όσον αφορά το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που
συλλέγονται αποκλειστικά και µόνο για αυτόλογη µετάγγιση
(τις αποκαλούµενες µονάδες αυτόλογου αίµατος), πρέπει να
θεσπιστούν ειδικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ. Τέτοιες
µονάδες πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς και να διατηρούνται χωριστά από άλλες µονάδες προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση σε άλλους
ασθενείς.

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.2003, σ. 30.
(2) ΕΕ L 203 της 21.7.1998, σ. 14.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισµοί του
παραρτήµατος Ι.
Άρθρο 2
Πληροφορίες προς τους ενδεχόµενους δότες
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το κέντρο αιµοδοσίας παρέχει
στους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών του αίµατος τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ.
Άρθρο 3
Πληροφορίες από τους δότες
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ύστερα από συµφωνία για τη
δωρεά αίµατος ή συστατικών του αίµατος, οι δότες παρέχουν στο
κέντρο αιµοδοσίας τις πληροφορίες που ορίζονται στο µέρος Β του
παραρτήµατος ΙΙ.
Άρθρο 4
Καταλληλότητα των δοτών
Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι δότες ολικού αίµατος
και συστατικών του αίµατος πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας
που ορίζονται στο παράρτηµα III.
Άρθρο 5
Συνθήκες αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής του αίµατος
και των συστατικών του αίµατος
Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης,
µεταφοράς και διανοµής του αίµατος και των συστατικών του αίµατος πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα IV.
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Άρθρο 6
Απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίµα και τα
συστατικά του αίµατος
Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας
και ασφάλειας για το αίµα και τα συστατικά του αίµατος πληρούν
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα V.
Άρθρο 7
Μονάδες αυτόλογου αίµατος
1.
Τα κέντρα αιµοδοσίας εξασφαλίζουν ότι οι µονάδες αυτόλογου αίµατος πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα
οδηγία.

30.3.2004

ποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και
της παρούσας οδηγίας.
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.
2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των
κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που
καλύπτει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

2.
Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος προσδιορίζονται σαφώς ως
τέτοιες και διατηρούνται χωριστά από τις µονάδες αλλογενούς
αίµατος.

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

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Επικύρωση

Αποδέκτες

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εξετάσεις και διαδικασίες
που περιγράφονται στα παραρτήµατα ΙΙ έως V επικυρώνονται.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 9
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ,
τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 8 Φεβρουαρίου 2005. Κοινο-

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 1)
1. «Αυτόλογη αιµοδοσία»: το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται από ένα άτοµο και προορίζονται αποκλειστικά για µεταγενέστερη αυτόλογη µετάγγιση ή για άλλη ανθρώπινη χρήση στο ίδιο αυτό άτοµο.
2. «Αλλογενής αιµοδοσία»: το αίµα και τα συστατικά του αίµατος που συλλέγονται από ένα άτοµο και προορίζονται για
µετάγγιση σε άλλο άτοµο, για χρήση σε ιατρικές συσκευές ή ως αρχική ή πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρµακευτικών
ιδιοσκευασµάτων.
3. «Επικύρωση»: η συλλογή τεκµηριωµένων και αντικειµενικών αποδεικτικών στοιχείων για το ότι οι ειδικές απαιτήσεις σχετικά
µε µια προβλεπόµενη ειδική χρήση µπορούν να πληρούνται σταθερά.
4. «Ολικό αίµα»: µία δωρεά αίµατος από έναν δότη.
5. «Κρυοσυντήρηση»: παράταση της διάρκειας αποθήκευσης των συστατικών του αίµατος µε κατάψυξη.
6. «Πλάσµα»: το υγρό µέρος του αίµατος, εντός του οποίου αιωρούνται τα κύτταρα. Μπορεί να διαχωριστεί από τα έµµορφα
συστατικά του συλλεγόµενου ολικού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς ως πρόσφατο κατεψυγµένο πλάσµα ή για
περαιτέρω επεξεργασία σε κρυοΐζηµα και πλάσµα µετά την αφαίρεση του κρυοϊζήµατος για µετάγγιση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή για την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων παράγωγων του ανθρώπινου αίµατος και
του ανθρώπινου πλάσµατος, ή την παρασκευή δεξαµενής αιµοπεταλίων, ή δεξαµενής αιµοπεταλίων ύστερα από αφαίρεση
των λευκών αιµοσφαιρίων.
7. «Κρυοΐζηµα»: συστατικό του πλάσµατος που παρασκευάζεται από πρόσφατο κατεψυγµένο πλάσµα, µε διαχωρισµό των πρωτεϊνών µέσω ψύξης-απόψυξης και κατόπιν συµπύκνωση και επαναιώρηση του ιζήµατος των πρωτεϊνών σε µικρό όγκο του
πλάσµατος.
8. «Πλύση»: διαδικασία πλασµαφαίρεσης ή αφαίρεσης του µέσου συντήρησης από τα έµµορφα προϊόντα µε φυγοκέντρηση,
αφαίρεση του επιπλέοντος υγρού από τα κύτταρα και προσθήκη αιωρήµατος ισότονου υγρού, το οποίο γενικά αφαιρείται
κατόπιν και αντικαθίσταται ύστερα από περαιτέρω φυγοκέντρηση του αιωρήµατος. Η διαδικασία φυγοκέντρησης, αφαίρεσης
του επιπλέοντος υγρού, αντικατάστασης µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές.
9. «Ερυθρά αιµοσφαίρια»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου
ποσοστού πλάσµατος.
10. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, µετά την αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα
ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος. Η λευκή στιβάδα, που περιέχει µεγάλο
ποσοστό των αιµοπεταλίων και λευκών αιµοσφαιρίων αφαιρείται.
11. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού
αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος, καθώς και των λευκών αιµοσφαιρίων.
12. «Ερυθρά αιµοσφαίρια σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα
από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού πλάσµατος και προσθήκη θρεπτικού/συντηρητικού διαλύµατος.
13. «Προσθετικό διάλυµα»: διάλυµα ειδικού τύπου ώστε να διατηρούνται οι χρήσιµες ιδιότητες των έµµορφων συστατικών κατά
τη διάρκεια της αποθήκευσης.
14. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, µετά την αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια από µία µονάδα ολικού αίµατος ενός δότη, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος. Η λευκή στιβάδα,
που περιέχει µεγάλο ποσοστό των αιµοπεταλίων και λευκών αιµοσφαιρίων αφαιρείται. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό
διάλυµα.
15. «Λευκή στιβάδα»: συστατικό του αίµατος που λαµβάνεται µε φυγοκέντρηση µιας µονάδας ολικού αίµατος, και περιέχει το
σηµαντικότερο ποσοστό των λευκών αιµοσφαιρίων και αιµοπεταλίων.
16. «Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, σε προσθετικό διάλυµα»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια
από µία µονάδα ολικού αίµατος, ύστερα από αφαίρεση µεγάλου ποσοστού του πλάσµατος καθώς και των λευκών αιµοσφαιρίων. Προστίθεται θρεπτικό/συντηρητικό διάλυµα.
17. «Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση»: τα ερυθρά αιµοσφαίρια που λαµβάνονται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης από µία
µονάδα αίµατος.
18. «Αφαίρεση»: µέθοδος µε την οποία λαµβάνονται ένα ή περισσότερα συστατικά του αίµατος µε µηχανική επεξεργασία του
ολικού αίµατος κατά την οποία τα εναποµείναντα συστατικά που δεν χρειάζονται, επιστρέφονται στο δότη κατά τη διάρκεια
ή στο τέλος της διαδικασίας.
19. «Αιµοπετάλια από αφαίρεση»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης.
20. «Αιµοπετάλια από αφαίρεση, µετά την αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που
λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης, και από το οποίο αφαιρούνται τα λευκά αιµοσφαίρια.
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21. «∆εξαµενή αιµοπεταλίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία µονάδων ολικού αίµατος
και µε συγκέντρωση των αιµοπεταλίων των µονάδων αυτών κατά τη διάρκεια ή µετά το διαχωρισµό.
22. «∆εξαµενή αιµοπεταλίων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που
λαµβάνεται µε επεξεργασία των µονάδων ολικού αίµατος και µε συγκέντρωση των αιµοπεταλίων των µονάδων αυτών κατά
τη διάρκεια ή µετά το διαχωρισµό. Τα λευκά αιµοσφαίρια αφαιρούνται.
23. «Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, από µία µονάδα ολικού αίµατος»: συµπυκνωµένο αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε
επεξεργασία µίας µονάδας ολικού αίµατος.
24. «Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, µετά την αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων από µία µονάδα ολικού αίµατος»: συµπυκνωµένο
αιώρηµα αιµοπεταλίων, που λαµβάνεται µε επεξεργασία µίας µονάδας ολικού αίµατος. Τα λευκά αιµοσφαίρια αφαιρούνται.
25. «Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα»: η υπερκείµενη στιβάδα πλάσµατος που διαχωρίζεται από µια δωρεά ολικού αίµατος ή
πλάσµατος που συλλέγεται µε αφαίρεση και στη συνέχεια καταψύχεται και αποθηκεύεται.
26. «Πλάσµα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος, για µετάγγιση»: συστατικό του πλάσµατος που παρασκευάζεται από
πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα από ένα δότη. Περιέχει το µέρος που αποµένει µετά την αφαίρεση του κρυοϊζήµατος.
27. «Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση»: συµπυκνωµένο αιώρηµα κοκκιοκυττάρων, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης.
28. «Στατιστική διαδικασία ελέγχου»: µέθοδος ποιοτικού ελέγχου ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας βάσει συστήµατος
ανάλυσης επαρκούς αριθµού δειγµάτων χωρίς να χρειάζεται η µέτρηση κάθε προϊόντος κατά τη διαδικασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3)
ΜΕΡΟΣ Α
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ενδεχόµενους δότες αίµατος ή συστατικών αίµατος
1. Ακριβές και κατανοητό για το ευρύ κοινό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά του αίµατος, τη διαδικασία αιµοδοσίας, τα προϊόντα που παράγονται από το ολικό αίµα και από την αφαίρεση, καθώς και τα σηµαντικά οφέλη
της αιµοδοσίας για τους ασθενείς.
2. Για τις µονάδες αυτόλογου αίµατος και για τις µονάδες αλλογενούς αίµατος, οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται ιατρική
εξέταση, ιστορικό και έλεγχος της αιµοδοσίας καθώς και η σηµασία της «συγκατάθεσης ύστερα από σχετική ενηµέρωση».
Για τις µονάδες αλλογενούς αίµατος, ο αυτοαποκλεισµός, ο προσωρινός και ο οριστικός αποκλεισµός, και οι λόγοι για τους
οποίους ένα άτοµο δεν πρέπει να γίνει αιµοδότης ή δότης συστατικών του αίµατος όταν αυτό µπορεί να περικλείει κινδύνους για τον αποδέκτη.
Για τις µονάδες αυτόλογου αίµατος, η πιθανότητα αποκλεισµού και οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πραγµατοποιηθεί η
διαδικασία σε περίπτωση κινδύνου για την υγεία του δότη ή του αποδέκτη των µονάδων αυτόλογου αίµατος ή συστατικών
του αίµατος.
3. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων: καµία µη εξουσιοδοτηµένη κοινοποίηση της ταυτότητας του
δότη, πληροφοριών σχετικών µε την υγεία του δότη και των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
4. Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνονται δότες, όταν αυτό µπορεί να αποβεί επιζήµιο για την υγεία τους.
5. Ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των διαδικασιών που συνεπάγεται η αυτόλογη ή η αλλογενής αιµοδοσία και οι
αντίστοιχοι κίνδυνοι που συνδέονται µε αυτές. Όσον αφορά τη αυτόλογη αιµοδοσία, η πιθανότητα να µην επαρκέσουν οι
µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος για τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης µετάγγισης.
6. Ενηµέρωση σχετικά µε τη δυνατότητα των δοτών να αλλάζουν γνώµη σχετικά µε την αιµοδοσία, προτού προβούν σε αυτή,
ή δυνατότητα να υπαναχωρούν ή να αυτοαποκλείονται οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διαδικασία της αιµοδοσίας, χωρίς να
έρχονται σε δύσκολη θέση.
7. Τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντικό να ενηµερώνουν οι δότες το κέντρο αιµοδοσίας για οποιοδήποτε µεταγενέστερο συµβάν που µπορεί να έχει ως συνέπεια να καταστεί ακατάλληλη για µετάγγιση µια προηγούµενη αιµοδοσία.
8. Πληροφορίες σχετικά µε την ευθύνη του κέντρου αιµοδοσίας να ενηµερώσει το δότη, µέσω κατάλληλου µηχανισµού, εάν τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων δείξουν στοιχεία οποιασδήποτε παθολογίας.
9. Πληροφορίες σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος που
δεν χρησιµοποιήθηκε(-αν) θα απορριφθούν και δεν θα χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση σε άλλους ασθενείς.
10. Ενηµέρωση ότι τα αποτελέσµατα των εξετάσεων για την ανίχνευση δεικτών ιών, όπως HIV, HBV, HCV ή άλλων µικροβιολογικών παραγόντων που µεταδίδονται µέσω του αίµατος θα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του δότη και την καταστροφή
της µονάδας που έχει συλλεχθεί.
11. Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι δότες ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγµή.

ΜΕΡΟΣ B
Πληροφορίες που πρέπει να ζητούνται από τους δότες από το κέντρο αιµοδοσίας σε κάθε αιµοδοσία
1. Στοιχεία ταυτότητας του δότη
Προσωπικά δεδοµένα του δότη που επιτρέπουν το µοναδικό και µονοσήµαντο προσδιορισµό της ταυτότητας κάθε δότη, και
διεύθυνση του δότη.

2. Ιατρικό ιστορικό του δότη
Κατάσταση της υγείας και ιατρικό ιστορικό, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου και προσωπικής συνέντευξης από ειδικευµένο
υγειονοµικό προσωπικό, που περιέχει όλους τους χρήσιµους παράγοντες για την ταυτοποίηση και τον αποκλεισµό προσώπων
των οποίων η προσφορά αίµατος θα µπορούσε να ενέχει κίνδυνο για την υγεία τους ή κίνδυνο µετάδοσης ασθενειών σε
άλλους.
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3. Υπογραφή του δότη
Υπογραφή του δότη επί του ερωτηµατολογίου για τον δότη, δίπλα στην υπογραφή του µέλους του υγειονοµικού προσωπικού που είναι αρµόδιο για τη σύνταξη του ιατρικού ιστορικού που επιβεβαιώνει ότι ο δότης:
α) διάβασε και κατανόησε το εκπαιδευτικό υλικό που του δόθηκε·
β) του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις·
γ) έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις·
δ) δηλώνει ότι συγκατατίθεται εν επιγνώσει να προβεί στη διαδικασία αιµοδοσίας·
ε) ενηµερώθηκε, σε περίπτωση αυτόλογης αιµοδοσίας, ότι οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος
µπορεί να µην επαρκέσουν για τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης µετάγγισης, και
στ) βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο δότης είναι ακριβείς βάσει όσων γνωρίζει.

30.3.2004

30.3.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 91/31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 4)
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ∆ΟΤΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ TOY ΑΙΜΑΤΟΣ
Κάτω από εξαιρετικές καταστάσεις, ατοµικές αιµοδοσίες από δότες που δεν ανταποκρίνονται στα
παρακάτω κριτήρια µπορεί να εγκριθούν από µέλος του ειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού του
κέντρου αιµοδοσίας. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται εµφανώς και να υποβάλλονται στις
διατάξεις διαχείρισης της ποιότητας των άρθρων 11, 12 και 13 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ.
Τα ακόλουθα κριτήρια δεν αφορούν τις αυτόλογες αιµοδοσίες.

1.1.

Ηλικία και βάρος των δοτών
Ηλικία

Βάρος σώµατος
1.2.

∆ότες για πρώτη φορά ηλικίας άνω των 60
ετών

— κατά την κρίση του ιατρού του κέντρου
αιµοδοσίας

Άνω των 65 ετών

— µε την άδεια του ιατρού του κέντρου αιµοδοσίας, η οποία χορηγείται κάθε έτος

≥ 50 kg για δότες ολικού αίµατος ή συστατικών του αίµατος για αφαίρεση

για τις γυναίκες
≥ 125 g/l

για τους άνδρες
≥ 135 g/l

Ισχύει για δότες µονάδων αλλογενούς
αίµατος και έµµορφων συστατικών

≥ 60 g/l

Η ανάλυση των πρωτεϊνών για δότες πλασµαφαίρεσης πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο

Επίπεδα αιµοπεταλίων στο αίµα του δότη
Αιµοπετάλια

2.

— εκτός εάν θεωρείται ανήλικος βάσει του
νόµου ή µε γραπτή συγκατάθεση του
γονέα ή του κηδεµόνα σύµφωνα µε το
νόµο

Επίπεδα πρωτεϊνών στο αίµα του δότη
Πρωτεΐνη

1.4.

17 έως 18 ετών

Επίπεδα αιµοσφαιρίνης στο αίµα του δότη
Αιµοσφαιρίνη

1.3.

18 έως 65 ετών

Αριθµός αιµοπεταλίων µεγαλύτερος ή ίσος
των 150 x 109/l

Απαιτούµενο επίπεδο για δότες αιµοπεταλίων
που λαµβάνονται µε τη διαδικασία της αφαίρεσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΟΤΕΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι εξετάσεις και οι περίοδοι αποκλεισµού που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) δεν απαιτούνται όταν το
αίµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παρασκευή πλάσµατος για κλασµατοποίηση.

2.1.

Κριτήρια οριστικού αποκλεισµού για δότες µονάδων αλλογενούς αίµατος
Καρδιαγγειακές παθήσεις

Ενδεχόµενοι δότες που έπασχαν ή πάσχουν από σοβαρή καρδιαγγειακή
πάθηση, εκτός των συγγενών ανωµαλιών που θεραπεύθηκαν πλήρως

Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος

Ιστορικό σοβαρού νοσήµατος του κεντρικού νευρικού συστήµατος

Αιµορραγική διάθεση

Ενδεχόµενοι δότες µε ιστορικό διαταραχών πήξης
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Επανειληµµένες λιποθυµικές κρίσεις ή
ιστορικό σπασµών

Εκτός σπασµών της παιδικής ηλικίας ή µετά την πάροδο τουλάχιστον
τριών ετών από την τελευταία λήψη αντιεπιληπτικών φαρµάκων χωρίς
υποτροπή

Νόσοι του γαστρεντερικού, του ουρογεννητικού συστήµατος, του αίµατος,
του ανοσοποιητικού, του µεταβολικού,
του νεφρικού ή του αναπνευστικού συστήµατος

Ενδεχόµενοι δότες µε σοβαρή ενεργό, χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο

Σακχαρώδης διαβήτης

Εφόσον αντιµετωπίζεται µε ινσουλίνη

Λοιµώδη νοσήµατα

Ηπατίτιδα B, εκτός των ατόµων που είναι αρνητικά στο αντιγόνο
HΒsAg και έχει αποδειχθεί η ανοσία τους
Ηπατίτιδα C
HIV-1/2
HTLV I/II
Πιροπλάσµωση (*)
Kala Azar (λεϊσµανίαση) (*)
Trypanosoma cruzi (νόσος του Chagas) (*)

Κακοήθη νοσήµατα

Εξαιρουµένου καρκίνου in situ (εντοπισµένου) που θεραπεύθηκε
πλήρως

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), (π.χ. νόσος CreutzfeldtJakob, παραλλαγή της νόσου CreutzfeldtJakob)

Πρόσωπα µε οικογενειακό ιστορικό που συνεπάγεται κίνδυνο ανάπτυξης ΜΣΕ, ή πρόσωπα που ήταν αποδέκτες µοσχεύµατος κερατοειδούς ή σκληράς µήνιγγος, ή οι οποίοι υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε
αγωγή µε φάρµακα παρασκευασµένα από ανθρώπινη υπόφυση. Για την
ποικιλία της νόσου Creutzfeldt Jacob µπορεί να συσταθούν περαιτέρω
προληπτικά µέτρα

Ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκή χρήση ουσιών

Οποιοδήποτε ιστορικό ενδοφλέβιας ή ενδοµυϊκής χρήσης ουσιών χωρίς
ιατρική συνταγή, συµπεριλαµβανοµένων των αναβολικών στεροειδών ή
των ορµονών

Λήπτης ξενοµοσχεύµατος
Σεξουαλική συµπεριφορά

2.2.

Πρόσωπα των οποίων η σεξουαλική συµπεριφορά συνεπάγεται υψηλό
κίνδυνο µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων που µπορούν να µεταδοθούν
µέσω του αίµατος

Κριτήρια προσωρινού αποκλεισµού

2.2.1. Λοιµώξεις

∆ ιάρκεια τη ς περιόδου α πο κλεισµο ύ
Ύστερα από µια λοίµωξη οι ενδεχόµενοι δότες πρέπει να αποκλείονται για περίοδο τουλάχιστον δύο εβδοµάδων µετά την
πλήρη κλινική ανάρρωση.
Ωστόσο, οι ακόλουθες περίοδοι αποκλεισµού πρέπει να εφαρµόζονται για τις λοιµώξεις που περιέχονται στον πίνακα
Βρουκέλλωση (*)

2 έτη µετά την πλήρη ανάρρωση

Οστεοµυελίτιδα

2 έτη µετά από επιβεβαιωµένη θεραπεία

Πυρετός Q (*)

2 έτη µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας

Σύφιλη (*)

1 έτος µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας

Τοξοπλάσµωση

6 µήνες µετά την ηµεροµηνία κλινικής ανάρρωσης

Φυµατίωση

2 έτη µετά την ηµεροµηνία επιβεβαιωµένης θεραπείας
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Ρευµατικός πυρετός

2 έτη µετά την ηµεροµηνία εξάλειψης των συµπτωµάτων, εκτός εάν
υπάρχουν αποδείξεις χρόνιας καρδιακής πάθησης

Πυρετός > 38 °C

2 εβδοµάδες µετά την ηµεροµηνία εξάλειψης των συµπτωµάτων

Γριππώδες σύνδροµο

2 εβδοµάδες µετά την εξάλειψη των συµπτωµάτων

Ελονοσία (*)
— Άτοµα που έζησαν τα πρώτα πέντε χρόνια
της ζωής τους σε περιοχές µε ενδηµική
ελονοσία

3 έτη µετά την επιστροφή από την τελευταία επίσκεψη στην ενδηµική
περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι το άτοµο δεν παρουσιάζει συµπτώµατα·
αυτή η περίοδος µπορεί να µειωθεί σε 4 µήνες εάν υπάρχουν αρνητικά
αποτελέσµατα µιας ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας σε
κάθε αιµοληψία

— Άτοµα µε ιστορικό ελονοσίας

3 έτη µετά τη λήξη της θεραπείας και την απουσία συµπτωµάτων.
Μετά από την περίοδο αυτή, αποδοχή µόνον εφόσον τα αποτελέσµατα
µιας ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας είναι αρνητικά

— Ασυµπτωµατικοί επισκέπτες σε ενδηµικές
περιοχές

6 µήνες µετά την αποχώρηση από την ενδηµική περιοχή εκτός εάν τα
αποτελέσµατα ανοσολογικής ή γονιδιακής µοριακής δοκιµασίας είναι
αρνητικά

— Άτοµα µε ιστορικό αδιάγνωστης πυρετικής
νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός έξι µηνών
από επίσκεψη σε ενδηµική περιοχή

3 έτη µετά την εξάλειψη των συµπτωµάτων,
µπορεί να µειωθεί η περίοδος σε 4 µήνες εάν µια ανοσολογική ή γονιδιακή µοριακή δοκιµασία είναι αρνητική

Ιός ∆υτικού Νείλου (West Nile Virus —
WNV)

28 ηµέρες µετά την αποχώρηση από µια περιοχή µε συνεχιζόµενη µετάδοση του WNV σε ανθρώπους

2.2.2. Έκθεση σε κίνδυνο µετάδοσης λοίµωξης διά της µετάγγισης

— Ενδοσκοπική εξέταση µε τη χρήση εύκαµπτων εργαλείων
— Έκθεση βλεννογόνου σε εκτόξευση αίµατος ή ύστερα
από νύξη βελόνης
— Μετάγγιση συστατικών του αίµατος
— Μεταµόσχευση ανθρώπινων ιστών ή κυττάρων
— Μείζονες χειρουργικές επεµβάσεις
— Τατουάζ ή τοποθέτηση κοσµηµάτων διά αιχµηρού
οργάνου (body piercing)
— Βελονισµός εκτός εάν έγινε από ειδικό επαγγελµατία
και µε αποστειρωµένη βελόνα µιας χρήσης
— Πρόσωπα που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της επαφή
στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον µε πρόσωπα
που πάσχουν από ηπατίτιδα B

Αποκλεισµός για 6 µήνες, ή για 4 µήνες εφόσον τα αποτελέσµατα µιας δοκιµασίας NAT για την ηπατίτιδα C είναι
αρνητικά

Πρόσωπα των οποίων η συµπεριφορά ή η δραστηριότητα
συνεπάγεται κίνδυνο µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων που
µπορούν να µεταδοθούν µέσω του αίµατος

Αποκλεισµός αφού σταµατήσει η συµπεριφορά αυτή για
περίοδο της οποίας η διάρκεια εξαρτάται από την εν λόγω
ασθένεια και από την ύπαρξη κατάλληλων δοκιµασιών
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2.2.3. Εµβολιασµός
Εξασθενηµένοι ιοί ή βακτηρίδια

4 εβδοµάδες

Αδρανοποιηµένοι/νεκροί ιοί, βακτηρίδια ή ρικέτσιες

Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική

Τοξικές ουσίες

Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική

Εµβόλια ηπατίτιδας A ή ηπατίτιδας B

Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική
και δεν υπάρχει έκθεση στον ιό

Αντιλυσσικό εµβόλιο

Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική
και δεν υπάρχει έκθεση
Αποκλεισµός για ένα έτος εάν ο εµβολιασµός έχει γίνει
ύστερα από έκθεση

Εµβόλιο κατά της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας

Αποδεκτοί εφόσον η κατάστασή τους είναι ικανοποιητική
και δεν υπάρχει έκθεση

2.2.4. Άλλες περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισµού

2.3.

Εγκυµοσύνη

6 µήνες µετά τον τοκετό ή το τέλος της εγκυµοσύνης, εκτός από ορισµένες
εξαιρετικές περιπτώσεις και στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού

Ήσσονες χειρουργικές επεµβάσεις

1 εβδοµάδα

Οδοντιατρική θεραπεία

Συνήθεις οδοντιατρικές εργασίες από οδοντίατρο ή οδοντίατρο υγειονολόγο
— αποκλεισµός έως την επόµενη ηµέρα.
(Σηµείωση: Η εξαγωγή, τα σφραγίσµατα και οι παρόµοιες εργασίες θεωρούνται
ως ήσσονες χειρουργικές επεµβάσεις)

Φαρµακευτική αγωγή

Ανάλογα µε τη φύση του φαρµάκου που έχει συνταγογραφηθεί, του τρόπου
που ενεργεί και της ασθένειας για την οποία χορηγείται

Αποκλεισµός για ειδικές επιδηµιολογικές καταστάσεις
Ειδικές επιδηµιολογικές καταστάσεις (π.χ. εκδήλωση ασθένειας)

2.4.

Αποκλεισµός ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση.
(Οι περίοδοι αποκλεισµού πρέπει να κοινοποιούνται από
τις αρµόδιες αρχές στην Επιτροπή ώστε να λαµβάνονται
µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο)

Κριτήρια αποκλεισµού για δότες µονάδων αυτόλογου αίµατος
Σοβαρή καρδιακή πάθηση

Ανάλογα µε τις κλινικές συνθήκες της συλλογής του αίµατος

Πρόσωπα που πάσχουν ή έπασχαν από:
— Ηπατίτιδα B, εκτός των ατόµων που είναι αρνητικά στο
αντιγόνο HBsAg και έχει αποδειχθεί η ανοσία τους
— Ηπατίτιδα C
— HIV-1/2
— HTLV I/II

Τα κράτη µέλη µπορούν ωστόσο να θεσπίσουν ειδικές
διατάξεις για την αυτόλογη αιµοδοσία από τα εν λόγω
πρόσωπα

Ενεργός βακτηριακή λοίµωξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5)
1.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1.1. Αποθήκευση σε υγρή µορφή
Συστατικά

Θερµοκρασία αποθήκευσης

Ανώτατη διάρκεια αποθήκευσης

Παρασκευάσµατα ερυθρών αιµοσφαιρίων και ολικό αίµα (εφόσον
χρησιµοποιείται για µετάγγιση ως
ολικό αίµα)

+ 2 έως + 6 °C

28-49 ηµέρες ανάλογα µε τις διαδικασίες που
εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση

Παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων

+ 20 έως + 24 °C

5 ηµέρες· µπορούν να αποθηκευθούν έως 7
ηµέρες σε συνδυασµό µε σύστηµα ανίχνευσης
ή ελάττωσης της βακτηριακής µόλυνσης

Κοκκιοκύτταρα

+ 20 έως + 24 °C

24 ώρες

1.2. Κρυοσυντήρηση
Συστατικά

Συνθήκες και διάρκεια αποθήκευσης

Ερυθρά αιµοσφαίρια

Έως 30 έτη ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση

Αιµοπετάλια

Έως 24 µήνες ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση

Πλάσµα και κρυοΐζηµα

Έως 36 µήνες ανάλογα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση

Τα κρυοσυντηρηµένα ερυθρά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια πρέπει να εναιωρούνται σε ένα κατάλληλο
µέσον µετά την απόψυξη. Η επιτρεπόµενη περίοδος αποθήκευσης µετά την απόψυξη θα εξαρτηθεί από τη
µέθοδο που χρησιµοποιείται.
2.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Η µεταφορά και η διανοµή αίµατος και συστατικών του αίµατος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας µετάγγισης-αιµοδοσίας
πρέπει να πραγµατοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος.

3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

3.1. Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες και να αποθηκεύονται, να µεταφέρονται και να διανέµονται χωριστά από τις µονάδες αλλογενούς αίµατος και συστατικών του αίµατος.
3.2. Οι µονάδες αυτόλογου αίµατος και συστατικών του αίµατος πρέπει να επισηµαίνονται όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/
98/ΕΚ και επιπλέον στη σήµανση πρέπει να αναγράφεται η ταυτότητα του δότη και η προειδοποίηση «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
(όπως αναφέρονται στο άρθρο 6)
1.

2.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
1. Παρασκευάσµατα
ερυθρών αιµοσφαιρίων

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 1.1 έως 1.8 µπορούν να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα

1.1

Ερυθρά αιµοσφαίρια

1.2

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας

1.3

Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων

1.4

Ερυθρά αιµοσφαίρια σε προσθετικό διάλυµα

1.5

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της υπερκείµενης λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα

1.6

Ερυθρά αιµοσφαίρια, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, σε προσθετικό
διάλυµα

1.7

Ερυθρά αιµοσφαίρια από αφαίρεση

1.8

Ολικό αίµα

2. Παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 2.1 έως 2.6 µπορούν να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα

2.1

Αιµοπετάλια από αφαίρεση

2.2

Αιµοπετάλια από αφαίρεση, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων

2.3

∆εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων

2.4

∆εξαµενή αιµοπεταλίων, ανακτηθέντων, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων

2.5

Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, µία µονάδα ολικού αίµατος

2.6

Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα, ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων, µία µονάδα
ολικού αίµατος

3. Παρασκευή πλάσµατος

Τα συστατικά που αναφέρονται στα σηµεία 3.1 έως 3.3 µπορούν να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία στα κέντρα αιµοδοσίας και πρέπει να επισηµαίνονται ανάλογα

3.1

Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα

3.2

Πρόσφατα κατεψυγµένο πλάσµα, µετά από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος

3.3

Κρυοΐζηµα

4.

Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση

5. Νέα συστατικά

Οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για νέα συστατικά του αίµατος θεσπίζονται από
την αρµόδια εθνική αρχή. Αυτά τα νέα συστατικά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ώστε να λαµβάνονται µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

2.1. Το αίµα και τα συστατικά του αίµατος πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες τεχνικές µετρήσεις της ποιότητας των
οποίων τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι αποδεκτά.
2.2. Πρέπει να πραγµατοποιείται κατάλληλος βακτηριολογικός έλεγχος της διαδικασία συλλογής και παρασκευής.
2.3. Τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε όλες οι εισαγωγές αίµατος και συστατικών του αίµατος από τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται ως αρχική ύλη/πρώτη ύλη για
την παρασκευή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων προερχόµενων από ανθρώπινο αίµα ή ανθρώπινο πλάσµα, θα πρέπει να
πληρούν ισοδύναµες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας όπως τίθενται από την οδηγία αυτή.
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2.4. Για αυτόλογες αιµοδοσίες, τα µέτρα που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) συνιστώνται αλλά δεν απαιτούνται.

Συστατικά

Ερυθρά αιµοσφαίρια

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της
υπερκείµενης λευκής στιβάδας

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση των λευκών αιµοσφαιρίων

Ερυθρά αιµοσφαίρια σε
προσθετικό διάλυµα

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση της λευκής στιβάδας, σε προσθετικό διάλυµα

Ερυθρά αιµοσφαίρια ύστερα από αφαίρεση των λευκών
σε
προσθετικό
διάλυµα

Απαιτούµενες µετρήσεις όσον
αφορά την ποιότητα
Η απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψίας για το σύνολο των
µέτρων καθορίζεται βάσει του
στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών

Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Τουλάχιστον 45 γραµµάρια ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 43 γραµµάρια ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 40 γραµµάρια ανά µονάδα

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 1 × 106 ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 45 γραµµάρια ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 43 γραµµάρια ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 40 g ανά µονάδα

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 1 × 106 ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής
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Συστατικά

Ερυθρά αιµοσφαίρια από
αφαίρεση

Ολικό αίµα

Αιµοπετάλια από αφαίρεση

Αιµοπετάλια ύστερα από
αφαίρεση των λευκών
αιµοσφαιρίων ανακτηθέντων

∆εξαµενή αιµοπεταλίων,
ανακτηθέντων

Απαιτούµενες µετρήσεις όσον
αφορά την ποιότητα
Η απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψίας για το σύνολο των
µέτρων καθορίζεται βάσει του
στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών

Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 40 g ανά µονάδα.

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης για τη διατήρηση του προϊόντος µε βάση τις προδιαγραφές αιµοσφαιρίνης και αιµόλυσης
450 ml +/– 50 ml.
Για παιδιατρικές συλλογές αυτόλογου αίµατος να µη υπερβαίνει τα 10,5 ml ανά kg βάρους σώµατος

Αιµοσφαιρίνη (*)

Όχι λιγότερο από 45 g ανά µονάδα

Αιµόλυση

Λιγότερο από το 0,8 % της µάζας των ερυθρών αιµοσφαιρίων στο τέλος της διάρκειας ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το pH

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το pH

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 1 × 106 ανά µονάδα

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το pH

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων ανά δεξαµενή
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 0,2 × 109 ανά µία µονάδα (µέθοδος πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια)
Λιγότερο από 0,05 × 109 ανά µία µονάδα (µέθοδος αφαίρεσης της υπερκείµενης λευκής στιβάδας)

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής
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Συστατικά

∆εξαµενή αιµοπεταλίων,
ανακτηθέντων, ύστερα από
αφαίρεση των λευκών
αιµοσφαιρίων

Απαιτούµενες µετρήσεις όσον
αφορά την ποιότητα
Η απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψίας για το σύνολο των
µέτρων καθορίζεται βάσει του
στατιστικού ελέγχου των διαδικασιών

Αποδεκτά αποτελέσµατα για τις µετρήσεις της ποιότητας

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το pH

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων ανά δεξαµενή
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 1 × 109 δεξαµενή

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το Ph

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 0,2 × 109 ανά µία µονάδα
(µέθοδος πλάσµατος πλούσιου σε αιµοπετάλια)

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής

Όγκος

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά το pH

Αριθµός αιµοπεταλίων

Αποκλίσεις του αριθµού των αιµοπεταλίων από ένα δότη
είναι επιτρεπτές εντός ορίων που συµφωνούν µε επικυρωµένες
συνθήκες παρασκευής και συντήρησης

Συγκέντρωση λευκών αιµοσφαιρίων

Λιγότερο από 1 × 106 ανά µονάδα

pH

6,4-7,4 µε διόρθωση για 22 °C, κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής

Όγκος

∆ηλωθείς όγκος +/– 10 %

Παράγοντας VIIIc (*)

Μέσος όρος (µετά την ψύξη και την απόψυξη): 70 % ή
περισσότερο της αξίας της πρόσφατα συλλεχθείσας µονάδας
πλάσµατος

Σύνολο πρωτεϊνών (*)

Όχι λιγότερο από 50 g/l

Υπολειπόµενη συγκέντρωση
έµµορφων ουσιών (*)

Ερυθρά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 6,0 × 109/l
Λευκά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 0,1 × 109/l
Αιµοπετάλια: Λιγότερο από 50 × 109/l

Πρόσφατα κατεψυγµένο
πλάσµα, ύστερα από αφαίρεση του κρυοϊζήµατος

Όγκος

∆ηλωθείς όγκος +/– 10 %

Υπολειπόµενη συγκέντρωση
έµµορφων ουσιών (*)

Ερυθρά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 6,0 × 109/l
Λευκά αιµοσφαίρια: Λιγότερο από 0,1 × 109/l
Αιµοπετάλια: Λιγότερο από 50 × 109/l

Κρυοΐζηµα

Συγκέντρωση ινωδογόνου (*)

Περισσότερο από ή ίσο µε 140 mg ανά µονάδα

Περιεχόµενος παράγων VIIIc
(*)

Περισσότερο από ή ίσο µε 70 διεθνείς µονάδες ανά µονάδα

Όγκος

Λιγότερο από 500 ml

Αριθµός κοκκιοκυττάρων

Περισσότερο από 1 × 1010 κοκκιοκύτταρα ανά µονάδα

Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα,
µία µονάδα

Αιµοπετάλια, ανακτηθέντα,
ύστερα από αφαίρεση των
λευκών αιµοσφαιρίων, µία
µονάδα

Πρόσφατα
πλάσµα

κατεψυγµένο

Κοκκιοκύτταρα από αφαίρεση

L 91/39

L 91/40
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουνίου 2002
σύµφωνα µε το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή
προστίµων σε επιχείρηση για παροχή ανακριβών και παραπλανητικών στοιχείων σε κοινοποίηση στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων
(Υπόθεση COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2208]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/285/ΕΚ)
αυτή αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της επιχείρησης
Erdölchemie GmbH (εφεξής «EC»), κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,

(2)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
µεταξύ επιχειρήσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Αφού κάλεσε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν
τις απόψεις τους σχετικά µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

Η Deutsche BP είναι γερµανική θυγατρική της BP plc
(εφεξής «BP»), ελέγχουσας εταιρείας πολυεθνικού οµίλου
επιχειρήσεων στους τοµείς της έρευνας για πετρέλαιο, του
πετρελαίου και των πετροχηµικών προϊόντων. Η EC είναι
παρασκευαστής και πωλητής πετροχηµικών προϊόντων µε
εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κολωνία της Γερµανίας, η
οποία δηµιουργήθηκε αρχικώς ως κοινή επιχείρηση υπό τον
κοινό έλεγχο της Bayer AG και της BP µέσω της Deutsche
ΒΡ. Η πράξη συνιστούσε, συνεπώς, µετάβαση από κοινό
έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο.

τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις συγκεντρώσεις (3),
την τελική έκθεση του συµβούλου ακροάσεων (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ
(1)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2001, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση
σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης στη χηµική βιοµηχανία (υπόθεση COMP/M.2345 — BP/Erdölchemie), βάσει του
άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 (εφεξής
«κανονισµός περί συγκεντρώσεων»), από την Deutsche BP
AG (εφεξής «Deutsche BP»), κατά την οποία η επιχείρηση

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό ΕΕ L 257 της 21.9.1990,
σ. 13.
(2) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ C 79 της 30.3.2004.

II. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(3)

Ένα από τα χηµικά προϊόντα στην αγορά του οποίου,
σύµφωνα µε κοινοποίηση, οι οριζόντιες επικαλύψεις µεταξύ
των µερών θα είχαν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία επηρεαζόµενης αγοράς ήταν το ακρυλονιτρίλιο (εφεξής «ACN»). Η
κοινοποίηση κρίθηκε ελλιπής στις 21 Μαρτίου 2001, λόγω
ανεπαρκών πληροφοριών όσον αφορά τη χορήγηση αδειών
εκµετάλλευσης τεχνολογίας του ACN, τον καταλύτη ACN
και την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη
ζήτηση ACN καθώς και τις εµπορικές ροές παγκοσµίως.
Αφού τα µέρη έδωσαν συµπληρωµατικές πληροφορίες όσον

(4) ΕΕ C 71 της 3.3.2001, σ. 22.
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αφορά το έντυπο CO, τµήµατα 4, 7 και 8 για την τεχνολογία και τον καταλύτη ACN και τις ζητηθείσες πληροφορίες σχετικά µε την αγορά του ACN, η κοινοποίηση κρίθηκε
πλήρης στις 22 Μαρτίου 2001. Στις 26 Απριλίου 2001, η
Επιτροπή κήρυξε τη συγκέντρωση συµβιβάσιµη µε την κοινή
αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων (1).
(4)

Κατέστη σαφές ότι η κοινοποίηση την οποία υπέβαλε η
Deutsche BP περιείχε ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία
όσον αφορά τρία ζητήµατα που σχετίζονται µε το προϊόν
ACN: i) τις συµφωνίες της BP µε τους ανταγωνιστές της
στον τοµέα του ACN […]* (*), ii) τις δραστηριότητες της
ΒΡ στον τοµέα της χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας του ACN και iii) τις δραστηριότητες της ΒΡ στον
καταλύτη ACN. Στην κοινοποίηση αιτιάσεών της, της 23ης
Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή διατύπωσε µια πρώτη άποψη
ότι η Deutsche BP εκ προθέσεως ή εξ αµελείας παρέσχε
ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία σε κοινοποίηση βάσει
του άρθρου 4 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και ότι
έπρεπε να επιβληθεί πρόστιµο στην Deutsche BP, κατ' εφαρµογήν του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του
άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Η Deutsche BP υπέβαλε τις παρατηρήσεις της επί της
κοινοποίησης αιτιάσεων στις 7 Μαρτίου 2002.

(6)

(7)

(8)

Απαντώντας στη γενική ερώτηση επιστολής βάσει του
άρθρου 11 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων («Επιστολή
του άρθρου 11») σχετικά µε την «επίπτωση της εξεταζόµενης
πράξης στην αγορά», ανταγωνιστής πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η BP και η Sterling Chemicals Inc. (εφεξής «Sterling»), ένας άλλος σηµαντικός παραγωγός των ΗΠΑ (οι
εγκαταστάσεις παραγωγής ACN της ΒΡ βρίσκονται στις
ΗΠΑ), διαθέτουν κοινή επιχείρηση εξαγωγών ACN, µε την
ονοµασία Anexco. Στις 8 Μαρτίου (ώρα 17:49) η Επιτροπή
απέστειλε ηλεκτρονικό µήνυµα στους δικηγόρους που εκπροσωπούν την BP και την Deutsche BP (εφεξής «δικηγόροι
της BP») το οποίο ανέφερε: «Γνωρίζουµε ότι η BP διαθέτει
κοινή εταιρεία εξαγωγών ακρυλονιτριλίου (Anexco) σε
συνεργασία µε την Sterling, η οποία είναι επίσης σηµαντικός
παραγωγός των ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό, εξ όσων γνωρίζω,
δεν αναφέρεται στο έντυπο CO. Παρακαλείσθε να δώσετε
όλες τις συναφείς µε αυτή την εταιρεία πληροφορίες, όσον
αφορά την επίπτωση της Sterling στην αγορά και όλα τα
άλλα στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν την
εκτίµηση της Επιτροπής αναφορικά µε τις συνέπειες της
συγχώνευσης.»

(9)

Οι δικηγόροι της ΒΡ επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της εν λόγω
κοινής επιχείρησης µε την Sterling, σε τηλεοµοιοτυπία της
12ης Μαρτίου 2001. ∆ιευκρινίστηκε ότι η εν λόγω κοινή
επιχείρηση πραγµατοποιεί πωλήσεις ACN της ΒΡ και της
Sterling σε περιοχές εκτός της Βορείου Αµερικής και της
Ευρώπης και, κατά συνέπεια, δεν δραστηριοποιείται στην
Ευρώπη. Εντούτοις, δηλώθηκε ότι η ΒΡ έχει συνάψει επίσης
µη αποκλειστική συµφωνία διανοµής µε τη Sterling, βάσει
της οποίας τη ΒΡ πραγµατοποιεί πωλήσεις ποσότητας ACN
µέχρι […]* kt ετησίως στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Στην
κοινοποίησή τους, οι δικηγόροι της ΒΡ ανέφεραν ότι το
γεγονός αυτό είχε κοινοποιηθεί προηγουµένως στην Επιτροπή. Οι συµφωνίες µε τη Sterling είχαν κοινοποιηθεί στην
Επιτροπή βάσει των αντιµονοπωλιακών διατάξεων σύµφωνα
µε το Έντυπο A/B τον Απρίλιο του 1998 (υπόθεση IV/E-2/
37.035-BP-Sterling). Η Επιτροπή εξέδωσε διοικητική επιστολή µε την οποία παρέχεται αρνητική πιστοποίηση, την 1η
Ιουνίου 1999.

α) Τα στοιχεία που δόθηκαν στην κοινοποίηση

«Τα µέρη δεν γνωρίζουν καµία σηµαντική συµφωνία συνεργασίας όσον αφορά το ακρυλονιτρίλιο στον ΕΟΧ. Εντούτοις,
σε οριζόντιο επίπεδο, ορισµένοι παραγωγοί πραγµατοποιούν
ενίοτε γεωγραφικές ανταλλαγές υλικών, έτσι ώστε να µειώσουν το κόστος διανοµής (παραδείγµατος χάρη, η Erdölchemie πραγµατοποιεί σήµερα ανταλλαγές […]* kt [χιλιοτόνων] ακρυλονιτριλίου ετησίως µε την BP εντός του ΕΟΧ).
Οι µόνες σηµαντικές κάθετες συµφωνίες αφορούν τις
δέσµιες ποσότητες προπυλενίου και την συνακόλουθη
κάθετη ολοκλήρωση που αναφέρεται στο σηµείο 7.8
ανωτέρω.»
(1) ΕΕ C 174 της 19.6.2001, σ. 5.
(*) Τµήµατα του κειµένου αυτού έχουν διαγραφεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
η µη δηµοσιοποίηση των εµπιστευτικών πληροφορών· τα τµήµατα αυτά
είναι εντός αγκυλών και σηµειώνονται µε αστερίσκο.
2
( ) ΕΕ L 61 της 2.3.1998, σ. 1.

Τα µέρη δεν έδωσαν στοιχεία για συµφωνίες συνεργασίας µε
ανταγωνιστές όσον αφορά το ACN ούτε σε άλλα τµήµατα
του εντύπου CO. Στο τµήµα 6 που αφορά τον ορισµό της
γεωγραφικής αγοράς αναφοράς (σελίδα 19), δήλωσαν: «Τα
µέρη θεωρούν ως ενδεδειγµένη γεωγραφική αγορά αναφοράς
για το ακρυλονιτρίλιο την παγκόσµια αγορά …».

β) Το αποτέλεσµα της έρευνας

1. Πληροφορίες για τις συµφωνίες συνεργασίας της BP
µε ανταγωνιστές […]*

Στον τίτλο «Συµφωνίες συνεργασίας» του εντύπου CO, το
οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε κοινοποίηση συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 1998, σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις ακροάσεις που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2), στο
τµήµα 8.11 τίθεται η ακόλουθη ερώτηση: «Σε ποιο βαθµό
υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας (οριζόντιες ή κάθετες)
στις επηρεαζόµενες αγορές;». Η απάντηση που δόθηκε στην
κοινοποίηση των µερών (σελίδα 51) όσον αφορά το ACN
αναγράφονται τα ακόλουθα:

Στο τµήµα 8.12 του εντύπου CO ζητούνται τα ακόλουθα
στοιχεία: Αναφέρατε λεπτοµερή στοιχεία για τις σηµαντικότερες συµφωνίες συνεργασίας που έχουν συνάψει τα µέρη τα
οποία συµµετέχουν στη συγκέντρωση στις επηρεαζόµενες
αγορές, όπως συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης, χορήγησης
αδειών εκµετάλλευσης, παραγωγής από κοινού, εξειδίκευσης,
διανοµής, µακροχρόνιου εφοδιασµού και ανταλλαγής
πληροφοριών. Τα µέρη έδωσαν την ακόλουθη απάντηση
στην κοινοποίησή τους όσον αφορά το ACN (σελίδα 52):
«Άνευ αντικειµένου»

III. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(5)
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(11)

Με τηλεφωνική επικοινωνία και ηλεκτρονικό µήνυµα (ώρα
16:56) της 19ης Μαρτίου, η Επιτροπή ζήτησε περισσότερα
στοιχεία σχετικά µε τις εµπλεκόµενες ποσότητες και τη διάρκεια της συµφωνίας µε […]*. Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις, της 19ης Μαρτίου, οι δικηγόροι της ΒΡ ανέφεραν
ότι [λεπτοµερή στοιχεία της συµφωνίας η οποία περιορίζει
την ικανότητα του παραγωγού να πραγµατοποιήσει
ανεξάρτητα εξαγωγές ACN προς την Ευρώπη]*.

(12)

Σύµφωνα µε τη [συµφωνία …]*.

(13)

Η ικανότητα των […]* παραγωγών να προµηθεύουν την
Ευρώπη µε ACN ήταν σηµαντικό στοιχείο για να εκτιµηθεί η
ανταγωνιστική θέση της ΒΡ στην αγορά του ACN. Οι ΗΠΑ
είναι η σηµαντικότερη περιοχή εξαγωγής ACN, επειδή η
παραγωγική τους ικανότητα είναι πολύ µεγαλύτερη από την
τοπική ζήτηση. ΟΙ πωλήσεις ACN της ΒΡ στην Ευρώπη
βασίζονται εξ ολοκλήρου σε εισαγωγές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στις ΗΠΑ. [Η Sterling είναι ένας
από τους µεγαλύτερους εµπορικούς πωλητές στις ΗΠΑ µετά
τον σηµαντικότερο συντελεστή της αγοράς, την ΒΡ, µε µερίδιο αγοράς περίπου 20 % (έναντι 35 % της ΒΡ). Αποτελεί,
συνεπώς, σηµαντικό δυνητικό ανταγωνιστή της ΒΡ όσον
αφορά τις πωλήσεις ACN στην Ευρώπη. Η συµφωνία
περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητά της να ανταγωνιστεί
ενεργά την ΒΡ στην Ευρώπη. Το σύνολο του υλικού της που
πωλείται στη ∆υτική Ευρώπη υπόκειται στη συµφωνία,
δηλαδή διατίθεται στην αγορά από την ΒΡ, µε εξαίρεση
ελάχιστη ποσότητα πωλήσεων κάτω των 5 kt, η οποία διατίθεται στην αγορά απευθείας από την Sterling]*. Η [συµφωνία µε …]* παρέχει στην BP µεγάλη δυνατότητα ελέγχου
των εξαγωγών της […]* προς την Ευρώπη […]*.

(14)

(16)

Το τµήµα 8.9 του εντύπου CO ζητεί από τα µέρη να
περιγράψουν τους διαφόρους παράγοντες που επιδρούν
στην είσοδο στις επηρεαζόµενες αγορές. Το σηµείο δ) αυτού
του τµήµατος ζητεί ειδικά στοιχεία σχετικά µε τον «βαθµό
κατά τον οποίο κάθε µέρος που συµµετέχει στη συγκέντρωση είναι δικαιοδόχος ή δικαιοπάροχος άδειας εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας και λοιπών
δικαιωµάτων στις αγορές αναφοράς».

(17)

Η θέση της ΒΡ όσον αφορά τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης της τεχνολογίας παραγωγής του ACN, η οποία
πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί δραστηριότητα σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, δεν εξηγείται στην
κοινοποίηση, ούτε ως επηρεαζόµενη αγορά, ούτε στο τµήµα
8.9, ούτε σε κάποιο άλλο σηµείο. Στην απάντηση της
Deutsche BP βάσει του τµήµατος 8.9 η τεχνολογία αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες που επιδρούν στην
είσοδο στις αγορές και αναφέρεται ότι:
«η απαραίτητη τεχνολογία είναι δυνατό να αγοράζεται µέσω
αδειών εκµετάλλευσης από διάφορους παραγωγούς ACN
(π.χ. Asahi, BP, Solutia, DuPont, διάφορους κινέζους
δικαιοπαρόχους και άλλους). Οι εν λόγω δικαιοπάροχοι
εφαρµόζουν ενεργά προγράµµατα χορήγησης αδειών
εκµετάλλευσης και η διαθεσιµότητα της τεχνολογίας και τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν εµπόδιο
για την είσοδο στην παραγωγή CAN».

β) Αποτέλεσµα της έρευνας
(18)

Συµπερασµατικά, υπήρχαν δύο σηµαντικές [συµφωνίες]*
συνεργασίας για το ACN µεταξύ της ΒΡ και [παραγωγοί
ACN]*. Το έντυπο CO δεν περιείχε καµία αναφορά σε αυτές
[συµφωνίες]*.

2. Στοιχεία για τις δραστηριότητες της BP όσον αφορά
τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας
του ACN
α) Στοιχεία που περιέχονται στην κοινοποίηση
(15)

προϊόντος στις οποίες «οιοδήποτε από τα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέντρωση ασκεί δραστηριότητες σε αγορά
προϊόντων σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων στις αγορές στις οποίες ασκεί
δραστηριότητες οιοδήποτε από τα άλλα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, και οιοδήποτε από τα µερίδια
αγοράς τους ανέρχεται σε 25 % και πλέον […]».

Σε τηλεφωνική συνοµιλία στις 15 Μαρτίου, η Επιτροπή
ζήτησε από τους δικηγόρους της ΒΡ να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες σχέσεις και µε άλλους […]*
προµηθευτές. Στην γραπτή τους απάντηση σε αυτή την
ερώτηση, της 16ης Μαρτίου, οι δικηγόροι της ΒΡ ανέφεραν
(σελίδα 6) ότι η ΒΡ:
«δεν έχει συνάψει καµία συµφωνία κοινής επιχείρησης ή/και
διανοµής µε κανέναν [άλλο παραγωγό]*, µε εξαίρεση τις
σχέσεις µε τη Sterling οι οποίες αναφέρθηκαν στο φαξ της
ΒΡ της 12ης Μαρτίου. […] Εντούτοις, η ΒΡ έχει όντως
συνάψει [συµφωνία µε άλλον παραγωγό που επηρεάζει τις
εξαγωγές προς την Ευρώπη]*.»

Το τµήµα 6.1 του εντύπου CO ζητεί από τα εµπλεκόµενα
µέρη να προσδιορίσουν την κάθε επηρεαζόµενη αγορά και
στα τµήµατα 7 και 8 ζητούνται λεπτοµερή στοιχεία όσον
αφορά αυτές τις αγορές. Το τµήµα 6 ΙΙΙ β) προσδιορίζει τις
κάθετα επηρεαζόµενες αγορές ως αγορές του σχετικού
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Σε απάντησή του σε επιστολή βάσει του άρθρου 11, ανταγωνιστής πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η ΒΡ ήταν ο
σηµαντικότερος πωλητής τεχνολογίας για την παραγωγή του
ACN. Αφού τέθηκε αυτό το ζήτηµα στους δικηγόρους της
ΒΡ, σε τηλεφωνική συνοµιλία στις 13 Μαρτίου 2001, οι
δικηγόροι υπέβαλαν υπόµνηµα για το θέµα αυτό, στις 14
Μαρτίου 2001, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«από τη συνολική σηµερινή εγκατεστηµένη ικανότητα παραγωγής ACN, η ΒΡ χορήγησε την αρχική άδεια εκµετάλλευσης της υφιστάµενης τεχνολογίας σε ποσοστό 85-90 %».

(19)

Από συµπληρωµατικά στοιχεία που έδωσαν οι δικηγόροι της
ΒΡ, περιλαµβανοµένων των στοιχείων για τα τµήµατα 4, 7
και 8 του εντύπου CO όσον αφορά τη χορήγηση αδειών
εκµετάλλευσης τεχνολογίας παραγωγής ACN, και από την
έρευνα της Επιτροπής αποκαλύφθηκε ότι µέχρι το 1994 η
ΒΡ κατείχε το µονοπώλιο στη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης της τεχνολογίας παραγωγής ACN. Μετά από την
ηµεροµηνία αυτή, οι Solutia, Tae Kwang, και Formosa Plastic κατασκεύασαν τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής ACN σε
παγκόσµια κλίµακα. Η Formoza απέκτησε την άδεια
εκµετάλλευσης τεχνολογίας από την ΒΡ. Η Solutia ανέπτυξε
τη δική της τεχνολογία παραγωγής και κατασκεύασε την
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«Η Ε & ΤΑ δεν έχει καθοριστική σηµασία για την είσοδο
στην αγορά ή για τη συνέχιση της δραστηριότητας στις
αγορές του ακρυλονιτριλίου. Ειδικότερα, υπάρχουν πολλοί
προµηθευτές τεχνολογίας καταλύτη (π.χ. Nitto, Asahi,
DuPont, Solutia, κ.λπ.) …».

εγκατάστασή της µε δική της τεχνολογία, χωρίς να χρειαστεί
να λάβει άδεια εκµετάλλευσης από τρίτο µέρος. Η εγκατάσταση παραγωγής της Tae Kwang βασίζεται στην τεχνολογία της Solutia και η άδεια εκµετάλλευσης χορηγήθηκε
το 1995 από τη Solutia. [Η BP δεν πρόσφερε την τεχνολογία της στην Tae Kwang]*. Επιπλέον, στις 10 Ιουνίου
1987, η BP είχε χορηγήσει άδεια εκµετάλλευσης στη Formoza […]*. Η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης από την ΒΡ
στην εταιρεία παραγωγής Sasol της Νοτίου Αφρικής έδωσε
στην BP δικαίωµα προαίρεσης να αγοράζει τις εξαγωγές της
και η ΒΡ διέθετε στην αγορά τις εξαγωγές της Sasol […]*,
έως ότου διεκόπη η παραγωγή στην εγκατάσταση της Sasol.

β) Το αποτέλεσµα της έρευνας

(24)
(20)

(21)

Όσον αφορά τις δραστηριότητες χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης των άλλων εταιρειών για τις οποίες η Deutsche BP
αναφέρει ότι χορηγούσαν άδειες εκµετάλλευσης τεχνολογίας
του ACN, η έρευνα απεκάλυψε τα ακόλουθα: κατά τη
διενέργεια της έρευνας, η DuPont δεν χορηγούσε άδειες
εκµετάλλευσης σε τρίτα µέρη και θεωρούσε ότι αποτελεί
επαγγελµατικό απόρρητο κάθε στοιχείο για το ζήτηµα αυτό
που δινόταν στην Επιτροπή στην απάντηση στην αίτηση
παροχής πληροφοριών βάσει του άρθρου 11. Η Asahi είχε
µέχρι τότε χορηγήσει άδεια εκµετάλλευσης της τεχνολογίας
της µόνο στις κοινές επιχειρήσεις ή θυγατρικές της και στην
Sinopec (Κίνα) για τρεις µικρές εγκαταστάσεις παραγωγής,
από τις οποίες µόνο µία λειτουργεί σήµερα. Επιπλέον, οι
άδειες εκµετάλλευσης της Asahi στην Κίνα εντάσσονταν σε
συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της ΒΡ και της Asahi για την
από κοινού χορήγηση αδειών τεχνολογίας παραγωγής ακρυλονιτριλίου στην Κίνα. Η αναφορά «κινέζοι δικαιοπάροχοι»
στο έντυπο CO εννοεί την Sinopec η οποία προσφέρει την
τεχνολογία της για την παραγωγή ACN στον ιστότοπό της
στο ∆ιαδίκτυο, αλλά δεν είχε χορηγήσει άδεια εκµετάλλευσης σε καµία εγκατάσταση παραγωγής. Η Sinopec είναι
επίσης εταίρος της ΒΡ σε κοινή επιχείρηση όσον αφορά την
ενδεχόµενη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης για µία νέα
εγκατάσταση στην Κίνα και έχει λάβει άδειες εκµετάλλευσης
από την Asahi για τρεις µικρές εγκαταστάσεις παραγωγής.
Συνεπώς, η κοινοποίηση παρέλειψε να αναφέρει συναφή
στοιχεία και δεν περιέγραψε µε ακρίβεια τη θέση της ΒΡ
όσον αφορά τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας σε ACN.

3. Στοιχεία για τις δραστηριότητες της ΒΡ όσον αφορά
τον καταλύτη ACN
(22)

Ένας καταλύτης είναι απολύτως απαραίτητη εισροή για την
παραγωγή ACN, καθώς εξασφαλίζει την παραγωγή ACN
από τις πρώτες ύλες αµµωνία και προπυλένιο. Οι καταλύτες
πωλούνται στην αγορά και αποτελούν χωριστή αγορά
προϊόντος.
α) Στοιχεία που περιέχονται στην κοινοποίηση

(23)

Η αγορά καταλύτη ACN δεν προσδιορίστηκε ως (καθέτως)
επηρεαζόµενη αγορά κατά την έννοια του τµήµατος 6 ΙΙΙ β)
του εντύπου CO. Στο έντυπο CO δεν υπάρχει η παραµικρή
αναφορά στις δραστηριότητες της ΒΡ στον τοµέα του
καταλύτη ACN. Μόνο το τµήµα 8.10 της κοινοποίησης
περιέχει τη µοναδική αναφορά σε καταλύτες της ACN (που
αφορά τη σηµασία της έρευνας και της ανάπτυξης), το οποίο
αναφέρεται ότι:
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Και σε αυτή την περίπτωση, απαντώντας σε γενική ερώτηση
στην επιστολή βάσει του άρθρου 11, ένας ανταγωνιστής
πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η ΒΡ είναι σηµαντικός
πωλητής καταλύτη. Όταν αναφέρθηκε το ζήτηµα αυτό
στους δικηγόρους της ΒΡ, σε τηλεφωνική συνοµιλία της
13ης Μαΐου 2001, οι δικηγόροι της ΒΡ ισχυρίστηκαν, σε
έγγραφο της 14ης Μαρτίου 2000, ότι:
«… ο καταλύτης για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ACN
αγοράζεται αρχικά από τον δικαιοπάροχο τεχνολογίας … η
ΒΡ εκτιµά ότι σήµερα µόνο το [55-65]* % … του συνόλου
των εγκαταστάσεων παραγωγής ACN παγκοσµίως … εξακολουθούν να χρησιµοποιούν καταλύτες της ΒΡ».

(25)

Στα συµπληρωµατικά στοιχεία για τα τµήµατα 4, 7 και 8
του εντύπου CO που αφορούν τον καταλύτη ACN, τα
οποία υποβλήθηκαν αφού προηγουµένως η Επιτροπή είχε
κρίνει την κοινοποίηση ελλιπή, τα µέρη αναφέρουν ότι, το
1997, η ΒΡ αντιπροσώπευε το [65-75]* % της παγκόσµιας
εµπορικής αγοράς για τον καταλύτη ACN και εκτιµούν ότι
το µερίδιο της αγοράς της ΒΡ ανέρχεται στο [70-80]* % το
2001. Αυτά τα αριθµητικά στοιχεία είχαν επιβεβαιωθεί σε
µεγάλο βαθµό από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής. Όσον
αφορά τους ανταγωνιστές της ΒΡ, η έρευνα απεκάλυψε τα
ακόλουθα: η DuPont δεν προσφέρει τον καταλύτη του
δικού της τύπου, αλλά δραστηριοποιείται στην αναγέννηση
χρησιµοποιηµένων καταλυτών. Κατά την άποψη των
πελατών, ο αναγεννηµένος καταλύτης δεν εξασφαλίζει την
ίδια απόδοση της µονάδας όπως ο αχρησιµοποίητος
καταλύτης. Ο καταλύτης της Solutia είναι ραδιενεργός και,
κατά την άποψη των συµµετεχόντων στην αγορά λειτουργεί
µόνο µε τη δική της τεχνολογία. Η Asahi άρχισε να
αναπτύσσει εµπορική δραστηριότητα µόνο στις αρχές του
2001. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, η ΒΡ διέθετε το
αποκλειστικό δικαίωµα να πωλεί καταλύτη στην Asahi σε
παγκόσµια κλίµακα (µε εξαίρεση τους δικαιοδόχους τεχνολογίας της Asahi και τις πωλήσεις στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν,
την Κορέα και την Κίνα, για τις οποίες απαιτούνταν η
έγκριση της Asahi). Η ΒΡ είχε δικαιώµατα για όλες τις
πληροφορίες που απεκάλυπτε η Asahi για τους καταλύτες
κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, περιλαµβανοµένων
των εξελίξεων στους νέους καταλύτες της Asahi, τους
οποίους διαθέτει πλέον στην αγορά µόνη της. Επιπλέον, οι
ΒΡ και Asahi έχουν συνάψει ισχύουσα συµφωνία συνεργασίας για τις πωλήσεις καταλύτη στην Κίνα. Η Sinopec έχει
πωλήσει τον καταλύτη της µόνο στην Κίνα. Ο σηµαντικότερος ανταγωνιστής της ΒΡ είναι η Mitsubishi (που προηγουµένως είχε την ονοµασία Nitto). […]*. Μόνο οι καταλύτες της Mitsubishi και της Asahi είναι πλήρως συµβατοί
µε την τεχνολογία της ΒΡ, δηλαδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καταλύτης [αντικατάστασης]*, έστω και αν η
µονάδα παραγωγής είχε αρχικά εγκατασταθεί και λειτουργούσε µε τον καταλύτη της ΒΡ.
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χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας ACN. Η
Deutsche BP ισχυρίζεται ότι είχε κάθε λόγο να θεωρεί ότι η
DuPont ήταν δραστήριος δικαιοπάροχος αδειών εκµετάλλευσης εφόσον, σύµφωνα µε άρθρο που δηµοσιεύθηκε σε
έκδοση βιοµηχανικού περιεχοµένου (Chemicals Week) του
Ιουνίου 1998, διευθυντικό στέλεχος της DuPont ανήγγειλε
τη δηµιουργία µέχρι και 25 επιχειρήσεων της DuPont που
ειδικεύονται σε χηµικά προϊόντα, περιλαµβανοµένης της
χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης, µεταξύ άλλων, και για
την παραγωγή ACN. Από το άρθρο αυτό δεν είναι δυνατόν
να συναχθούν συµπεράσµατα όσον αφορά την πραγµατική
θέση που κατέχει η DuPont στον τοµέα της χορήγησης
αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας ACN κατά την περίοδο
που πραγµατοποιήθηκε η κοινοποίηση. Ένα άρθρο που
δηµοσιεύτηκε δυόµισυ χρόνια πριν από την κοινοποίηση, και
στο οποίο αναφέρονται µόνο οι φιλοδοξίες και τα επιχειρηµατικά σχέδια µιας εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να στηρίξει
τον ισχυρισµό στην κοινοποίηση ότι η DuPont διέθετε ήδη
αυτή την τεχνολογία. Επιπλέον, δεν υπήρχαν «διάφοροι κινέζοι δικαιοπάροχοι», όπως ισχυρίζεται η κοινοποίηση, αλλά
µόνο µία επιχείρηση (η Sinopec), από θεωρητική άποψη, η
οποία την εποχή εκείνη δεν είχε παραχωρήσει καµία άδεια
εκµετάλλευσης. Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ότι οι
δραστηριότητες της Asahi περιορίζονταν στις δικές της
εγκαταστάσεις παραγωγής και στην Κίνα και ότι η εταιρεία
αυτή είχε συνάψει συµφωνία συνεργασίας µε την ΒΡ για την
Κίνα πρέπει να θεωρηθεί τουλάχιστον παραπλανητικό, εφόσον δίνει την εντύπωση ότι η Asahi δραστηριοποιείται χωρίς
κανένα γεωγραφικό περιορισµό και τελείως ανεξάρτητα από
την ΒΡ. Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα στοιχεία που
περιείχε το έντυπο CO για την τεχνολογία ACN ήταν ανακριβή ή τουλάχιστον παραπλανητικά.

Συνεπώς, η κοινοποίηση δεν ανέφερε τη θέση την οποία
κατείχε η ΒΡ στην αγορά καταλύτη και δεν περιέγραφε
σωστά την κατάσταση της αγοράς.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
(27)

Βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, η Επιτροπή µπορεί, µε απόφαση,
να επιβάλει πρόστιµα ύψους 1 000 έως 50 000 ευρώ στις
επιχειρήσεις οι οποίες εκ προθέσεως ή εξ αµελείας παρέχουν
ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την κοινοποίηση
που γίνεται κατ' εφαρµογήν του άρθρου 4.
1. Ανακριβή στοιχεία για τις συµφωνίες συνεργασίας

(28)

Η δυνατότητα των ανταγωνιστών να εξάγουν υλικό αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο για να εκτιµήσει η Επιτροπή το γεωγραφικό πεδίο των σχετικών αγορών καθώς και την επίπτωση
της εξεταζόµενης πράξης από την πλευρά του ανταγωνισµού
στην κοινή αγορά. Η Deutsche BP ανέφερε στο έντυπο CO
ότι δεν είχε συνάψει συµφωνίες συνεργασίας όσον αφορά το
ACN. Αυτό αποδείχθηκε ότι είναι ανακριβές, εφόσον η ΒΡ
είχε συνάψει τις περιγραφόµενες στις αιτιολογικές σκέψεις 8
έως 13 συµφωνίες µε τις […]*, οι οποίες επηρέασαν την
ικανότητά τους να πραγµατοποιούν εξαγωγές ACN προς
την Ευρώπη και σε άλλους προορισµούς και να ανταγωνιστούν την ΒΡ. Ειδικότερα, εφόσον η Deutsche BP προέβαλε
τον ισχυρισµό ότι η σχετική γεωγραφική αγορά του ACN
ήταν η παγκόσµια αγορά, όφειλε στην κοινοποίησή της να
αποκαλύψει τις συµφωνίες για όλα τα µέρη του κόσµου
[…]*. Πρέπει, συνεπώς, να συναχθεί το συµπέρασµα ότι τα
στοιχεία που παρασχέθηκαν στο έντυπο CO σχετικά µε τις
συµφωνίες συνεργασίας στον τοµέα του ACN ήταν ανακριβή.

3. Ανακριβή ή τουλάχιστον παραπλανητικά στοιχεία
για τον καταλύτη ACN

2. Τα στοιχεία που δόθηκαν για τη χορήγηση αδειών
εκµετάλλευσης τεχνολογίας ACN είναι ανακριβή ή
τουλάχιστον παραπλανητικά
(29)

Ο πιθανός έλεγχος των αγορών σε προηγούµενο στάδιο της
διαδικασίας παραγωγής, όπως η αγορά της τεχνολογίας
παραγωγής ACN, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για να
εκτιµηθεί η θέση την οποία κατέχει µια εµπλεκόµενη εταιρεία
στη σχετική αγορά. Το έντυπο CO δεν περιέχει καµία αναφορά της ισχυρής θέσης την οποία κατέχει η ΒΡ στον τοµέα
της έκδοσης αδειών εκµετάλλευσης ACN. Τα µέλη παρέλειψαν να προσδιορίσουν τον τοµέα της χορήγησης αδειών
εκµετάλλευσης τεχνολογίας ACN ως καθέτως επηρεαζόµενη
αγορά και να παράσχουν τις συναφείς πληροφορίες που
απαιτούνται στο έντυπο CO. Οι (ελάχιστες) πληροφορίες για
την έκδοση αδειών εκµετάλλευσης ACN παρουσίασαν
στρεβλή εικόνα των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον
δηµιούργησαν την εντύπωση ότι το µερίδιο της αγοράς της
ΒΡ είναι κατώτερο του 25 %, στο σύνολο των άλλων ανταγωνιστών που είναι γερά εδραιωµένοι και αναπτύσσουν
έντονη δραστηριότητα στην αγορά χορήγησης αδειών
εκµετάλλευσης (στο τµήµα 8.9, η ΒΡ αναφέρεται σε «ενεργά
προγράµµατα χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης»). Αυτό
αποδείχθηκε ανακριβές, ή τουλάχιστον παραπλανητικό. Η ΒΡ
ήταν και εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος συντελεστής
της παγκόσµιας αγοράς χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης
ACN. Η DuPont δεν δραστηριοποιούνταν στον τοµέα της
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(30)

Η αγορά καταλύτη πρέπει να θεωρηθεί ως αγορά σε στάδιο
που προηγείται του σταδίου της διαδικασίας παραγωγής
ACN από την ΒΡ, το οποίο είναι σηµαντικό για να εκτιµηθεί
η θέση την οποία κατέχει στην αγορά παραγωγής αυτού του
προϊόντος. Η κοινοποίηση δεν περιείχε καµία αναφορά ότι η
ΒΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα του καταλύτη ACN. Και
στην περίπτωση αυτή, τα εµπλεκόµενα µέρη δεν προσδιόρισαν καθέτως επηρεαζόµενη αγορά. Τα παρασχεθέντα ελλιπή
στοιχεία για τον καταλύτη ACN έδωσαν την εντύπωση ότι η
ΒΡ δεν δραστηριοποιούνταν σε αυτόν τον τοµέα και ότι
υπήρχαν διάφοροι άλλοι ανταγωνιστές οι οποίοι ήταν γερά
εδραιωµένοι και ανέπτυσσαν ανεξάρτητη δραστηριότητα
στην αγορά του καταλύτη. Αυτό αποδείχθηκε ανακριβές, ή
τουλάχιστον παραπλανητικό. Η ΒΡ ήταν και εξακολουθεί να
είναι ο σηµαντικότερος συντελεστής στις πωλήσεις καταλύτη
ACN, µε µερίδιο της αγοράς άνω του 70 %. Η DuPont δεν
δραστηριοποιούνταν στην αγορά νέου καταλύτη. Με το να
µην αναφέρει τις προηγούµενες και τις σηµερινές σχέσεις
µεταξύ της ΒΡ και της Asahi, η Deutsche BP παρέλειψε να
δώσει σηµαντικά στοιχεία για να εκτιµηθεί η θέση της Asahi
ως ανταγωνιστή της ΒΡ. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση της
ΒΡ µε τη Mitsubishi. Εν κατακλείδι, τα στοιχεία που περιείχε
η κοινοποίηση σχετικά µε τον καταλύτη ACN πρέπει να
θεωρηθούν ανεπαρκή, ή τουλάχιστον παραπλανητικά.
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αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για την εκτίµηση της θέσης
την οποία κατέχουν τα εµπλεκόµενα µέρη και της ανεξαρτησίας των ανταγωνιστών τους. Η διαθεσιµότητα εισαγωγών
και η ικανότητα των εξωτερικών ανταγωνιστών να πραγµατοποιήσουν ανεξάρτητα εισαγωγές προϊόντων στην αγορά της
Ευρώπης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την εκτίµηση, το
οποίο έπρεπε να γνωρίζει η Deutsche ΒΡ. Η σηµασία των
παραληφθέντων στοιχείων που δεν δόθηκαν είναι ανεξάρτητη
από τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς που τελικά εφαρµόστηκε. Οι σχετικές ερωτήσεις στο τµήµα 8 του εντύπου
CO δεν περιέχουν κανένα γεωγραφικό περιορισµό και οι
απαντήσεις σε αυτό το τµήµα θα έπρεπε να καλύπτουν όλα
τα µέρη του κόσµου, πολύ δε περισσότερο όταν τα εµπλεκόµενα µέρη υποστηρίζουν τον ορισµό της παγκόσµιας
αγοράς. Οι σχέσεις µεταξύ ανταγωνιστών αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της ανάλυσης του ανταγωνισµού στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια αγορά. Ως εκ τούτου, το επιχείρηµα της Deutsche BP ότι η παράλειψη οφείλεται στο γεγονός
ότι κατά την προετοιµασία της κοινοποίησης µετέβαλαν τον
ορισµό τους της γεωγραφικής αγοράς και επέλεξαν την παγκόσµια αντί της ευρωπαϊκής αγοράς για το ACN, αλλά
ατυχώς παρέλειψαν να προσαρµόσουν αντίστοιχα το τµήµα
8 του εντύπου CO, δεν επαρκεί για να µην αποδοθεί σε
αυτή την παράλειψη ο χαρακτήρας της αµέλειας.

4. Αµέλεια
(31)

Στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επιτροπής, η Deutsche BP υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι δεν
έδωσε τις συναφείς πληροφορίες δεν συνιστά αµέλεια, ή
τουλάχιστον ότι υπήρξε πολύ µικρός βαθµός αµέλειας. Η
Deutsche BP δίνει τις ακόλουθες εξηγήσεις για τις παραλήψεις στην κοινοποίηση. Οι παραλήψεις οφείλονται κυρίως
σε προβλήµατα εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισµού
της εταιρείας και συνδέονται µε τη συµµετοχή διαφόρων
ατόµων από διαφορετικές µονάδες της ΒΡ και εκτός της
εταιρείας στην προετοιµασία και τη σύνταξη της κοινοποίησης. Η κεντρική µονάδα που άρχισε να συντάσσει την
κοινοποίηση ζήτησε τα στοιχεία που απαιτούνται για το
έντυπο CO από την αρµόδια διοικητική µονάδα της εταιρείας, η οποία ήταν εγκατεστηµένη στις ΗΠΑ. Αυτό έγινε
προφανώς χωρίς να εξηγηθούν δεόντως οι διαφορετικές
έννοιες και οι τεχνικοί όροι στο έντυπο CO και η σηµασία
ορισµένων σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων για την εκτίµηση
από την άποψη του ανταγωνισµού, βάσει του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων.

(32)

Κατά συνέπεια, κατά την άποψη της Deutsche BP, η συµφωνία µε την εταιρεία παραγωγής Sterling των ΗΠΑ και την
[…]* δεν αναφέρθηκε, διότι αρχικά τα µέρη είχαν την πρόθεση να ορίσουν την ευρωπαϊκή αγορά ως σχετική αγορά
του ACN και, για το λόγο αυτό, οι σχέσεις µε […]* τους
παραγωγούς [σε άλλες γεωγραφικές περιοχές]* κρίθηκε ότι
δεν αποτελούσαν συναφές στοιχείο. Όταν αποφασίστηκε να
ορίσουν ως σχετική αγορά την παγκόσµια αγορά, δεν επέφεραν και την αντίστοιχη τροποποίηση στο τµήµα του εντύπου
CO που αφορά τις συµφωνίες.

(33)

Όσον αφορά την τεχνολογία και τον καταλύτη ACN, η
Deutsche BP υποστηρίζει ότι οι ειδικοί σύµβουλοι για το
προϊόν αυτό, οι οποίοι επεξεργάζονταν την απάντηση στο
έντυπο CO, δεν θεώρησαν ότι οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνται «σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής» του ACN, κατά την έννοια του εντύπου
CO. Οι επιχειρηµατίες έχουν την τάση να ερµηνεύουν αυτόν
τον όρο ως πρώτες ύλες (όπως το προπυλένιο και η αµµωνία
στην περίπτωση του ACN) και όχι ως τεχνολογία. Κατά την
άποψη της Deutsche BP, αυτές οι αρχικές παρανοήσεις δεν
αποκαλύφθηκαν καθ' όλη τη διαδικασία σύνταξης του εντύπου.

(34)

Τέλος, η Deutsche BP υποστηρίζει ότι η οργάνωση την
οποία έθεσε σε λειτουργία η ΒΡ [δηλαδή η συλλογή πληροφοριών µε την έγκαιρη αποστολή της ακριβούς διατύπωσης
των σχετικών τµηµάτων του εντύπου CO στις αρµόδιες
µονάδες της επιχείρησης, ο διορισµός ειδικευµένου εξωτερικού συµβούλου και το γεγονός ότι καταβλήθηκε κάθε
δυνατή προσπάθεια για να τηρηθούν οι κατευθυντήριες
γραµµές ορθής πρακτικής της επιτροπής/ECLF (1)] ήταν
λογική και, γενικά, έπρεπε να είναι επαρκής για να αποφευχθεί οιαδήποτε έλλειψη κατά την προετοιµασία της κοινοποίησης. Η Deutsche BP διατυπώνει, µε τον τρόπο αυτό,
την άποψη ότι οι ελλιπείς πληροφορίες δεν οφείλονται σε
οργανωτική αµέλεια, αλλά σε ένα σύνολο ατυχών περιστάσεων σε µια µεµονωµένη περίπτωση.

(35)

∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Deutsche BP ενήργησε εκ
προθέσεως. Όµως, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η παροχή
ατελών και παραπλανητικών στοιχείων διεπράχθη από
αµέλεια. Όσον αφορά τις συµφωνίες συνεργασίας, οι ερωτήσεις στο έντυπο CO είναι σαφείς και ακριβείς. Η
Deutsche BP όφειλε να γνωρίζει ότι οι συµφωνίες αυτές

(1) http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html
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(36)

Το γεγονός ότι η συµφωνία µε την Sterling είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή προηγουµένως, βάσει του άρθρου 81
της συνθήκης και σύµφωνα µε το έντυπο A/B, στηρίζει το
συµπέρασµα της Επιτροπής ότι η Deutsche BP δεν είχε την
πρόθεση να αποκρύψει στοιχεία από την Επιτροπή. Εντούτοις, δεν στοιχειοθετεί ότι δεν υπήρξε αµέλεια. Το έντυπο
CO απαιτεί από τα µέρη να υποβάλουν ένα πλήρες και
συνεκτικό σύνολο στοιχείων που να περιλαµβάνει όλα τα
θέµατα τα οποία έχουν σηµασία για την εκτίµηση της
συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι ορισµένες πληροφορίες είχαν
κοινοποιηθεί ενδεχοµένως στην Επιτροπή στο πλαίσιο
κάποιας άλλης διαδικασίας δεν περιορίζει την υποχρέωση
των µερών να συµπληρώσουν µε πληρότητα όλα τα κεφάλαια του εντύπου CO. Επιπλέον, η κοινοποίηση των µερών
δεν περιείχε καµία αναφορά στην προηγούµενη διαδικασία.

(37)

Όσον αφορά την τεχνολογία και τον καταλύτη ACN, ο ορισµός µιας καθέτως επηρεαζόµενης αγοράς αναφέρεται
σαφώς στο τµήµα 6 ΙΙΙ (β) του εντύπου CO. Ο ισχυρισµός
των µερών ότι οι αρµόδιες µονάδες της εταιρείας τους δεν
θεώρησαν τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας
και τον καταλύτη ως «αγορά προϊόντος» κατά την έννοια
του τµήµατος 6 του εντύπου CO, αλλά απλώς τα θεώρησαν
χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε προηγούµενο ή
επόµενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του ACN, έχει
µόνο περιορισµένη αξία και δεν στοιχειοθετεί ότι δεν υπήρξε
αµέλεια. Κατά πάγια οµολογία της Επιτροπής, η χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας µπορεί να αποτελεί
χωριστή αγορά προϊόντος. Ειδικότερα, στην υπόθεση Dow
Chemical/Union Carbide (2), η Επιτροπή εξέτασε εκτενώς
την αγορά της χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας για την παραγωγή πολυαιθυλενίου. Η ΒΡ συµµετείχε
ενεργά στην έρευνα της Επιτροπής σε εκείνη την υπόθεση.
Αν και η υπόθεση αφορούσε ένα διαφορετικό προϊόν
(πολυαιθυλένιο), δεν περιείχε καµία ένδειξη ότι η προσέγγιση
όσον αφορά τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας έπρεπε να περιοριστεί σε αυτό το συγκεκριµένο προϊόν
και ότι δεν έπρεπε να εφαρµοστεί και σε άλλα χηµικά
προϊόντα.

(2) Απόφαση 2001/684/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1671,
ΕΕ L 245 της 14.9.2001, σ. 1, παράγραφοι 74-95.
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Το επιχείρηµα είναι ακόµη λιγότερο αποδεκτό όσον αφορά
τον καταλύτη ACN, εφόσον αυτό είναι χωριστό χηµικό
προϊόν, το οποίο είναι απαραίτητο ως πρόσθετο για τη διεργασία παραγωγής του ACN. Το ότι η Deutsche BP γνώριζε
τη σηµασία της έκδοσης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας
και του καταλύτη για την εκτίµηση από την πλευρά του
ανταγωνισµού αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αυτό
αναφερόταν στο έντυπο CO στα σηµεία που αφορούν τα
εµπόδια εισόδου στην αγορά και τη σηµασίας της Ε & ΤΑ,
έστω και µε ανακριβή, ή τουλάχιστον παραπλανητικό τρόπο.
Επιπλέον, η Deutsche BP δεν ήταν δυνατόν να µην γνώριζε
την πολύ ισχυρή θέση την οποία κατείχε η ΒΡ σε αυτές τις
δύο αγορές. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η Deutsche BP
είναι µέρος πολυεθνικής εταιρείας µε µεγάλη εµπειρία κοινοποιήσεων στην Επιτροπή, περιλαµβανοµένου του τοµέα των
χηµικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, έχει µεγάλη πείρα
όσον αφορά τις διαδικασίες εξέτασης των συγκεντρώσεων
και την ερµηνεία του εντύπου CO.

κλάται και στο γεγονός ότι τα µη παρασχεθέντα στοιχεία
κοινοποιήθηκαν αµέσως στην Επιτροπή από τρίτα µέρη σε
ένα πρώτο στάδιο της έρευνας.
(41)

Όσον αφορά το βαθµό της αµέλειας, πρέπει, ωστόσο, να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η υπόθεση δεν εστιάζεται
αποκλειστικά στο ACN. Η Επιτροπή παραδέχεται ότι η εξεταζόµενη πράξη επηρέασε ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών
χηµικών προϊόντων τα οποία έπρεπε να εξεταστούν στην κοινοποίηση και ότι το ACN είναι µόνο ένα από αυτά.

(42)

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να συναχθεί το συµπέρασµα
ότι η Deutsche BP ενήργησε µε αµέλεια παρέχοντας ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία και ότι η αµέλεια αυτή
ήταν σηµαντική.
5. Η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης

(43)
(39)

(40)

Τέλος, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί το επιχείρηµα
της Deutsche BP ότι δεν υπήρχε αµέλεια, διότι η ΒΡ ακολούθησε σωστή διαδικασία και οργάνωση όσον αφορά την
προετοιµασία κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων και τον ατυχή
και έκτακτο χαρακτήρα της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή
παραδέχεται ότι, µέχρι σήµερα, τα µέλη του οµίλου της ΒΡ
παρουσιάζουν ικανοποιητικό ιστορικό όσον αφορά τις κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων. Εντούτοις, στην παρούσα περίπτωση αποδείχτηκε ότι οι διαδικασίες που ακολούθησαν η
ΒΡ και η Deutsche BP στην παρούσα υπόθεση, οι οποίες
κατά την άποψη της ΒΡ και της Deutsche BP παρεξέκλιναν
από τις συνήθεις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν κατά
τις κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων, δεν εξασφάλισαν µια
πλήρη και ικανοποιητική κοινοποίηση. Ένα πλήρως συµπληρωµένο έντυπο CO µε αναλυτικά στοιχεία έχει καθοριστική
σηµασία για τη διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων από
την Επιτροπή, µεταξύ άλλων λόγω των αυστηρών νοµικών
προθεσµιών τις οποίες οφείλει να τηρεί η Επιτροπή κατά τις
διαδικασίες αυτές, και τα κοινοποιούντα µέρη πρέπει να
γνωρίζουν τη σηµασία τους. Οι εσωτερικές διαδικασίες τις
οποίες ακολουθούν τα κοινοποιούντα µέρη για τη συµπλήρωση του εντύπου CO πρέπει να αποδίδουν µεγάλη σηµασία
στην υποβολή µιας ολοκληρωµένης κοινοποίησης. Κατά
συνέπεια, το ενδιαφερόµενο µέρος οφείλει να οργανώνει τις
εσωτερικές του διαδικασίες µε τη µεγαλύτερη δυνατή
µέριµνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νοµικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις βάσει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων κοινοποιούνται σε όλες τις µονάδες των επιχειρήσεων
και ότι όλα τα συναφή στοιχεία προσδιορίζονται και παρέχονται στο έντυπο CO. Το γεγονός ότι στην παρούσα περίπτωση υπήρχαν ελλιπή στοιχεία σε τρία διαφορετικά
τµήµατα του εντύπου απέδειξε τις ατέλειες των διαδικασιών
τις οποίες ακολουθούν οι ΒΡ και Deutsche BP, οι οποίες
είχαν σαν αποτέλεσµα να υποβάλουν ελλιπές έντυπο CO.

Οι παραλήψεις αυτές υπερβαίνουν τα δευτερεύουσας σηµασίας σφάλµατα τα οποία θα ήταν ενδεχοµένως αναπόφευκτα
λόγω της περιπλοκότητας της δοµής µεγάλων πολυεθνικών
εταιρειών. Η εξήγηση που έδωσε η Deutsche BP δεν αποδεικνύει ότι υπήρχαν έκτακτες περιστάσεις οι οποίες, παρά
τις εύλογες προσπάθειες που κατέβαλε, κατέστησαν αδύνατη
την παροχή των µη παρασχεθέντων στοιχείων. Τρία διαφορετικά θέµατα δεν εξετάστηκαν µε τη δέουσα προσοχή στο
έντυπο CO, αν και όλα τους έχουν προφανή συνάφεια και
σηµασία για την εκτίµηση του ανταγωνισµού. Αυτό αντανα-
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Βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων, κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τη φύση και τη
σοβαρότητα της παράβασης.
α) Η φύση της παράβασης

(44)

Η παράβαση που διέπραξε η Deutsche BP είχε τη µορφή
παραλείψεως εξ αµελείας να κοινοποιήσει σηµαντικές συµφωνίες συνεργασίας [µε την Sterling και …]* και να προσδιορίσει την τεχνολογία παραγωγής ACN και τους καταλύτες ως επηρεαζόµενες αγορές καθώς και της παροχής
παραπλανητικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση του
ανταγωνισµού στις αγορές της τεχνολογίας και των καταλυτών και µε τη θέση την οποία κατέχει η ΒΡ σε αυτές τις
αγορές.
β) Η σοβαρότητα
1. Τα επιχειρήµατ α της De u tsch e B P

(45)

Η Deutsche BP υποστηρίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία
πρέπει να ληφθούν υπόψη ως ελαφρυντικά περιστατικά.
Πρώτον, η Deutsche BP τονίζει ότι δεν είχε την πρόθεση να
παραπλανήσει και ότι, ως προς κανένα σηµείο, η Deutsche
BP δεν απέκρυψε εκ προθέσεως κανένα στοιχείο από την
Επιτροπή. Επιπλέον η Deutsche BP ισχυρίζεται ότι η παράλειψη παροχής πληροφοριών ήταν αποτέλεσµα ενός ατυχέστατου συνδυασµού περιστατικών και όχι ως επακόλουθο
αµελούς συµπεριφοράς.

(46)

∆εύτερον, η Deutsche BP επισηµαίνει ότι οι µη παρασχεθείσες πληροφορίες είχαν περιορισµένη επίπτωση στον ανταγωνισµό. Η Deutsche BP ισχυρίζεται ότι σε καµία περίπτωση
δεν αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία που είχε παραλείψει να
δώσει —όταν αυτά ερευνήθηκαν πλήρως από την Επιτροπή— ήταν τόσο σηµαντικά που να δικαιολογούν τη
λήψη διορθωτικού µέτρου. Από την άποψη αυτή, η
Deutsche BP αναφέρεται στις προηγούµενες υποθέσεις στις
οποίες η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο για την παράλειψη
παροχής πληροφοριών σε κοινοποίηση. Η Deutsche BP
υποστηρίζει ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είτε υπήρξε εκ
προθέσεως απόκρυψη στοιχείων είτε υπήρξε σηµαντική
σχέση ανάµεσα στα µη κοινοποιηθέντα στοιχεία και την απόφαση επί της ουσίας της υποθέσεως, από την άποψη ότι
κατέστη αναγκαία η λήψη διορθωτικού µέτρου ή η Επιτροπή
βάσισε τις ανησυχίες της για τον ανταγωνισµό σε αυτά τα
στοιχεία.
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Τρίτον, η Deutsche BP θεωρεί ότι το γεγονός ότι δεν
αµφισβητεί ότι το έντυπο CO, όπως το υπέβαλε, ήταν
ατελές αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι συνεργάστηκε πλήρως και άµεσα, µόλις η Επιτροπή
ανέφερε ότι τα στοιχεία ήταν ελλιπή. Όσον αφορά τις
πληροφορίες σχετικά µε [άλλη συµφωνία]* και τον τρόπο µε
τον οποίο προέκυψαν πλήρη στοιχεία, η Deutsche BP
αναφέρεται εκ νέου στην περιορισµένη επίπτωση [αυτού]*
κατά την εκτίµηση από την άποψη του ανταγωνισµού.

(51)

Το γεγονός ότι οι µη παρασχεθείσες πληροφορίες δεν
δηµιούργησαν προβλήµατα ανταγωνισµού που να επιβάλλουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων, δεν είναι δυνατόν να
ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικός παράγων. Οι απαιτήσεις για
την παροχή των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο CO,
τις οποίες επιβάλλει και ενισχύει το άρθρο 14 παράγραφος
1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε το πιθανό αποτέλεσµα της
ανάλυσης από την πλευρά του ανταγωνισµού. Στην παρούσα
περίπτωση, αυτό που έχει µόνο σηµασία είναι ότι οι µη
παρασχεθείσες πληροφορίες ήταν σηµαντικές για την ορθή
διενέργεια της έρευνας και την εκτίµηση της ανταγωνιστικής
θέσης της ΒΡ στην αγορά του ACN. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι, µεταξύ άλλων, δεν προσδιορίστηκαν δύο σαφώς
επηρεαζόµενες αγορές. Το γεγονός ότι, µε την περάτωση
της εκτίµησης της Επιτροπής, λαµβανοµένου υπόψη και του
γεγονότος ότι δεν είχαν εξαρχής παρασχεθεί στοιχεία, η εξεταζόµενη πράξη δεν δηµιούργησε προβλήµατα ανταγωνισµού δεν µειώνει τη σοβαρότητα της παράλειψης. Η σοβαρότητα αυτή εξαρτάται από τη σηµασία που έχουν οι πληροφορίες για την έρευνα και την εκτίµηση και όχι από το
τελικό αποτέλεσµα αυτής της εκτίµησης.

(52)

Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η
επίκληση του γεγονότος ότι η τελική απόφαση της Επιτροπής δεν διαπιστώνει την ύπαρξη προβληµάτων ανταγωνισµού κατά την εξέταση του τρόπου µε τον οποίο
παρασχέθηκαν οι πληροφορίες σχετικά µε [την άλλη συµφωνία]*.

(53)

Όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 8 έως 11, ακόµη
και αφού η Επιτροπή είχε θίξει το ζήτηµα της συµφωνίας
της Sterling µε την Deutsche BP για πρώτη φορά, η
Deutsche BP δεν αποκάλυψε [την άλλη συµφωνία]* αµέσως.
Ακόµη και όταν η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία […]*, η Deutsche BP δεν έδωσε αµέσως τα πλήρη στοιχεία για [την άλλη συµφωνία]*. Χρειάστηκε να αποσταλεί
και άλλη αίτηση παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών
για να αποκαλυφθεί [το πλήρες πεδίο εφαρµογής των περιοριστικών όρων αυτής της συµφωνίας]*. Εφόσον τα πλήρη
στοιχεία δόθηκαν µόνο αφού είχαν προηγηθεί αρκετές
αιτήσεις και µετά από συνολική καθυστέρηση 11 ηµερών
(από 8 Μαρτίου έως 19 Μαρτίου), δεν είναι δυνατό να
ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικό περιστατικό η συνεργασία
της Deutsche BP.

(54)

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικό περιστατικό το
γεγονός ότι η Deutsche BP δεν αµφισβήτησε τα πραγµατικά
περιστατικά που ανακάλυψε η Επιτροπή και συµφώνησε ότι
θα έπρεπε να είχε συµπεριλάβει στο έντυπο CO τα συναφή
στοιχεία.

2. Ε κτ ίµ η ση
(48)

(49)

(50)

Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η παράβαση είναι σοβαρή. Η
κοινοποίηση αποτελεί τη βάση και το σηµείο εκκίνησης της
έρευνας της Επιτροπής σε µια υπόθεση συγκέντρωσης.
Καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή προσεγγίζει την υπόθεση και τους τοµείς και τα στοιχεία στα οποία εστιάζεται η έρευνά της. Η παροχή ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών δηµιουργεί τον
κίνδυνο να µην ερευνηθούν ούτε να αναλυθούν από την
Επιτροπή σηµαντικές πτυχές για την εκτίµηση της επίπτωσης
που θα έχει η εξεταζόµενη πράξη στον ανταγωνισµό και, ως
εκ τούτου, η τελική της απόφαση θα βασίζεται σε ανακριβή
στοιχεία. Κατά την εξέταση των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή
οφείλει να τηρεί εξαιρετικά αυστηρές προθεσµίες. Από την
άποψη αυτή, είναι απολύτως απαραίτητο να εστιάζει η Επιτροπή την έρευνά της, ήδη από την αρχή της διαδικασίας,
στα σηµαντικά ζητήµατα, βάσει των αναλυτικών και σωστών
στοιχείων που παρέχονται στην κοινοποίηση.
Η κοινοποίηση στην παρούσα υπόθεση ήταν ανακριβής και
παραπλανητική σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Για δύο
από τα στοιχεία η κοινοποίηση στην Επιτροπή δεν περιείχε
καµία πληροφορία: δεν υπήρχε αναφορά στις συµφωνίες
συνεργασίας και δεν υπήρχε καµία αναφορά στο γεγονός ότι
η ΒΡ δραστηριοποιούνταν στον τοµέα του καταλύτη ACN.
Οι παραβάσεις αφορούν τρία σηµαντικά στοιχεία για την
εκτίµηση της υπόθεσης, τα οποία εκ πρώτης όψεως θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα ανταγωνισµού. Τα ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία στο έντυπο
CO όσον αφορά την αγορά του ACN είχαν σαν αποτέλεσµα
να αποπροσανατολιστεί και να µην ολοκληρωθεί η πρώτη
έρευνα της Επιτροπής, εφόσον δεν συµπεριέλαβε αυτά τα
σηµαντικά θέµατα. Τα σχετικά στοιχεία υπέπεσαν στην
αντίληψη της Επιτροπής µόνο όταν τρίτα µέρη έδωσαν
οικειοθελώς πληροφορίες κατά τη διενέργεια της έρευνας
από την Επιτροπή, η οποία, σε διαφορετική περίπτωση, δεν
θα είχε καν λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία. Αφού η κοινοποίηση κρίθηκε ατελής, η Επιτροπή αναγκάστηκε να αρχίσει
νέα διεξοδική έρευνα για να εξακριβώσει και να εκτιµήσει τα
νέα περιστατικά τα οποία στη συνέχει αποκάλυψαν η ΒΡ, η
Deutsche BP και άλλα µέρη που δραστηριοποιούνται στην
αγορά.
Όσον αφορά τους ισχυρισµούς της Deutsche BP, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες απόψεις: η έλλειψη πρόθεσης και
ο βαθµός αµέλειας έχουν ήδη εξεταστεί στα σχετικά σηµεία
προηγουµένως, γεγονός το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την προσαρµογή του ποσού του προστίµου. Η Επιτροπή δέχεται ότι δεν υπήρξε πρόθεση από την πλευρά της
Deutsche BP, αλλά έχει την άποψη ότι η Deutsche BP
ενήργησε µε σηµαντικό βαθµό αµελείας.
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6. Το ύψος του προστίµου
(55)

Κατά συνέπεια, λαµβανοµένων υπόψη των περιστατικών της
υπόθεσης, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να επιβάλει πρόστιµο
35 000 ευρώ στην Deutsche BP, σύµφωνα µε το άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης πληρωµής, θα επιβάλλονται τόκοι µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις της αναχρηµατοδότησης
κατά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο
εκδόθηκε η παρούσα απόφαση, το οποίο για τον Ιούνιο είναι
3,5 %, όπως δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 132
της 4.6.2002, συν 3,5 εκατοστιαίες µονάδες,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιβάλλεται πρόστιµο 35 000 ευρώ στην Deutsche BP AG, κατ'
εφαρµογήν του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, διότι παρέσχε ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία στην κοινοποίηση που υπέβαλε στην Επιτροπή
βάσει του εν λόγω κανονισµού, στις 23 Φεβρουαρίου 2001.
Άρθρο 2
Το επιβαλλόµενο στο άρθρο 1 πρόστιµο καταβάλλεται εντός τριών
µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης
στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Αριθµός λογαριασµού: 642-0029000-95
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Κωδικός Swift: BBVABEBB — Κωδικός IBAN: BE 76 6420 0290
0095
Avenue des Arts, 43
B-1040 Βρυξέλλες.
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Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας θα επιβάλλονται αυτοµάτως
τόκοι µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στις κύριες πράξεις της αναχρηµατοδότησης κατά την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η παρούσα απόφαση, συν 3,5 εκατοστιαίες µονάδες, δηλαδή 6,75 %.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:
Deutsche BP AG
Max-Born-Strasse 2
D-22761 Hamburg.

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 2003
για τις κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της αεροναυπηγικής που το Βασίλειο της
Ισπανίας προτίθεται να χορηγήσει στην επιχείρηση Gamesa
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 2518]
(Το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/286/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαρτίου 1999, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 93
της συνθήκης ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7,
Aφού κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο,

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(7)

Η δικαιούχος επιχείρηση είναι η Gamesa. Κατασκευάζει και
προµηθεύει προϊόντα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
προηγµένης τεχνολογίας στους τοµείς της αεροναυπηγικής
και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο αριθµός υπαλλήλων και ο κύκλος εργασιών της Gamesa υπερβαίνει τα όρια
που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001,
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων (3) ώστε µια επιχείρηση να θεωρηθεί
ΜΜΕ.

(8)

Η Gamesa συµµετέχει σήµερα σε σχέδιο ανάπτυξης δύο
νέων µοντέλων αεροσκαφών τοπικών πτήσεων: του ERJ-170
και του ERJ-190. Το σχέδιο αυτό είχε ξεκινήσει η βραζιλιανή επιχείρηση Embraer. Η Gamesa έχει αναλάβει την
προµήθεια των ουραίων τµηµάτων της ατράκτου, των
ουραίων πτερυγίων, καθώς και των κυβερνείων των δύο
αεροσκαφών.

(9)

Στο πλαίσιο αυτό, η Gamesa ξεκίνησε ένα σχέδιο έρευνας
και ανάπτυξης στη Χώρα των Βάσκων µε στόχο την
απόκτηση των αναγκαίων τεχνολογικών µέσων για την ανάπτυξη των ουραίων τµηµάτων εµπορικών αεροσκαφών, που
εφαρµόζονται τόσο στο σχέδιο ERJ–170/190 όσο και σε
άλλα µελλοντικά προγράµµατα. Η διάρκεια του σχεδίου
είναι τετραετής, από το 2000 έως 2003.

(10)

Το συνολικό κόστος του σχεδίου ανέρχεται σε […] (*), ήτοι
[…].

(11)

Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (περιφερειακή διοίκηση), για να στηρίξει το σχέδιο αυτό, προτίθεται να χορηγήσει ενίσχυση που συνίσταται σε δάνειο µε µηδενικό επιτόκιο συνολικού ύψους 4 621 εκατ. ισπανικών πεσετών (ESP),
ήτοι 27 772 769,34 ευρώ.

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

Η µόνιµη αντιπροσωπεία ης Ισπανίας, µε επιστολή της 28ης
Ιουνίου 2001, που πρωτοκολλήθηκε στις 2 Ιουλίου 2001,
κοινοποίησε, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, το σχέδιο ενισχύσεων έρευνας και ανάπτυξης
στον τοµέα της αεροναυπηγικής υπέρ της επιχείρησης
Gamesa. Συµπληρωµατικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν µε
επιστολές της 3ης Οκτωβρίου 2001, που πρωτοκολλήθηκε
στις 5 Οκτωβρίου 2001 και της 11ης Ιανουαρίου 2002,
που πρωτοκολλήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2002.

(2)

Η Επιτροπή ανέθεσε την ανάλυση του φακέλου σε
ανεξάρτητο επιστηµονικό εµπειρογνώµονα. Η εµπειρογνωµοσύνη αυτή οδήγησε σε σύµβαση που υπογράφτηκε στις
14 ∆εκεµβρίου 2001.

(3)

Η Επιτροπή, µε επιστολή της 12ης Μαρτίου 2002, ενηµέρωσε το Βασίλειο της Ισπανίας σχετικά µε την απόφασή της
να κινήσει κατά του εν λόγω σχεδίου ενίσχυσης τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ.

(4)

Οι ισπανικές αρχές, µε επιστολή της 26ης Απριλίου 2002,
που πρωτοκολλήθηκε στις 29 Απριλίου 2002, διαβίβασαν
στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους.

(5)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία (εφεξής
«απόφαση της 12ης Μαρτίου 2002» ή «απόφαση κίνησης
της επίσηµης διαδικασίας εξέτασης»), δηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2) στις
27 Ιουνίου 2002. Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόµενους
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε την εν
λόγω ενίσχυση. Κανένας τρίτος ενδιαφερόµενος δεν υπέβαλε
παρατηρήσεις εντός της προθεσµίας που είχε ορίσει η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό.

(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 153 της 27.6.2002, σ. 14.

Η Επιτροπή, µε επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2003,
ζήτησε από τις ισπανικές αρχές συµπληρωµατικές πληροφορίες. Οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν τις πληροφορίες αυτές
µε επιστολή της 25ης Μαρτίου 2003, που πρωτοκολλήθηκε
στις 26 Μαρτίου 2003.

(3) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(*) Τµήµατα του κειµένου αυτού έχουν διαγραφεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
η µη δηµοσιοποίηση των εµπιστευτικών πληροφορών· τα τµήµατα αυτά
είναι εντός αγκυλών και σηµειώνονται µε αστερίσκο.

L 91/50
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γ) Ενέργειες προανταγωνιστικής ανάπτυξης

Σύµφωνα µε τις ισπανικές αρχές, το πρόγραµµα εργασίας
του έργου περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Ο στόχος του προγράµµατος είναι η εκτέλεση των τεχνικών ενεργειών των αναγκαίων για την παράδοση, τη
σχεδίαση, την ανάπτυξη, την ενσωµάτωση, τις δοκιµές,
την πιστοποίηση και τη λειτουργική υποστήριξη των
ουραίων πτερυγίων, καθέτου και οριζοντίων, και του
ουραίου τµήµατος της ατράκτου αεροσκαφών ERJ-170/
190.

α) Μελέτες σκοπιµότητας
Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν την τεχνική µελέτη
του έργου και την ανάλυση της τεχνικής και οικονοµικής
βιωσιµότητάς του.
β) Βιοµηχανική έρευνα

Εδώ, ειδικότερα, περιλαµβάνονται οι εργασίες που έχουν
ως στόχο τα ακόλουθα:
— Βασικά γεωµετρικά στοιχεία: βασικές γραµµές της
κατασκευής

Πρόκειται για την απόκτηση της αναγκαίας τεχνολογίας
για την ανάπτυξη του έργου:
— Γενικού χαρακτήρα µηχανολογική τεχνολογία
— Χείλος προσβολής: βέλτιστη σχεδίαση, µεταλλικό/σύνθετο υλικό, επιρροή πτηνών, παγετός,
προσοµοιώσεις, δοκιµές

— Καθορισµός προτύπων: οι διαδικασίες παραγωγής
πρέπει να είναι εγκεκριµένες
— Φορτία: υπολογισµός εσωτερικών και εξωτερικών
φορτίων προκειµένου να αποφευχθούν οι αστοχίες

— ∆ιαφράγµατα πίεσης: σταθερότητα, συµπίεση
ελαστικών ηµι-υποστηριζόµενων δακτυλίων,
διαφράγµατα από σύνθετα υλικά

— Σχεδίαση: ορισµός, οριστικοποίηση του δοµικού
µέρους του προϊόντος, λεπτοµερής σχεδίαση δοµής,
σχεδίαση της εγκατάστασης συστηµάτων, ψηφιακά
οµοιώµατα, τεκµήρια ελέγχου διεπαφών δοµών και
συστηµάτων, ορισµός και µελέτη τεχνικού εξοπλισµού υποστήριξης στο έδαφος κ.λπ..

— Αµοιβαία εναλλαξιµότητα ουραίων πτερυγίων:
εξειδικευµένα εργαλεία, τοπικές µηχανικές κατεργασίες
— Επιρροή των κεραυνών
— Εγκατάσταση συστηµάτων (κεραιών) στα ουραία
πτερύγια

— Τεχνική µελέτη δοµικών στοιχείων: µαθηµατικοί υπολογισµοί και ανάλυση για δοµικά στοιχεία (στατική,
κόπωση, ανοχή σε ζηµίες) κ.λπ.

— Ζωνική ανάλυση: εγκατάσταση επενεργητών
— Συστήµατα αποστράγγισης

— Τεχνική µελέτη συστηµάτων: υποστήριξη στην
ενσωµάτωση συστηµάτων, ανάλυση κατανοµής µαζών
πάγου, ανάλυση προστασίας κατά των κεραυνών,
ζωνική ανάλυση (βλάβη του στροβίλου του κινητήρα,
επιπτώσεις πτηνών) κ.λπ.

— Τεχνολογίες υλικών, µεθόδων και παραγωγής
— Σύνθετα και πλαστικά υλικά: αξιολόγηση
χαρακτηριστικών νέων υλικών, τεχνολογία
έγχυσης πλαστικών, αξιολόγηση χαρακτηριστικών
για µέλη, κατασκευή χειλέων προσβολής

— ∆οκιµές πιστοποίησης: ανάπτυξη των αναγκαίων
δοκιµών για την απόκτηση της πιστοποίησης εκ
µέρους των αρµοδίων αρχών

— Υλικά µηχανικής κατασκευής: χρησιµοποίηση
χαλύβων που είναι δυνατόν να κρατυνθούν µε
καθιζηµατική διαδικασία, επίδραση θερµικών
κατεργασιών

— Μελέτες συντήρησης: ανάπτυξη προγραµµάτων
συντήρησης (προσπελασιµότητα εν γένει, χρησιµοποίηση εξαρτηµάτων συνήθους τύπου, αµοιβαία
εναλλαξιµότητα, τεχνικές σχεδίασης για την πρόληψη
και την αποµόνωση ρωγµών κ.λπ.)

— Μηχανικά διαµορφωµένοι δακτύλιοι µεγάλου
µεγέθους, τεχνικές παραγωγής
— Πρόσδοση µορφής µε σφυρηλασία

— Ανάπτυξη και σχεδίαση εργαλείων: ανάπτυξη ειδικών
εργαλείων συναρµολόγησης, σχεδίαση εργαλείων
βαθµονόµησης

— Αξιολόγηση ειδικών τεχνικών κοπής
— Τεχνολογίες επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής

— Καθορισµός µεθόδου παραγωγής.

— Τεχνικές δοµικής αξιοπιστίας
— Πρόληψη της διάβρωσης: γαλβανική διάβρωση,
σύνθετα υλικά, νέα αντιοξειδωτικά, φορητά συστήµατα ανοδίωσης
— Επισκευή επί συνθέτων υλικών
— Επισκευή φωλεών τριβέων κύλισης
— Προηγµένες µέθοδοι επιθεώρησης
— Τεχνολογίες έργου
— Τεχνολογίες πληροφορικής
— Προσοµοίωση και µοντελοποίηση
— Εντατικές καταστάσεις κατά τη διαγώνιο
— Ηλεκτρικό σύστηµα χειρισµών (Fly by Wire)
— Μεθοδολογίες υπολογισµού

30.3.2004

3. ΛΟΓΟΙ

(13)

ΠΟΥ

Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗ

ΤΗΣ

Η Επιτροπή, στην απόφαση της 12ης Μαρτίου 2002, διατύπωσε σειρά αµφιβολιών σχετικά µε τις ακόλουθες πτυχές της
προβλεπόµενης ενίσχυσης:
— η ταξινόµηση των εργασιών που προβλέπονται στο
σχέδιο σύµφωνα µε τα ερευνητικά στάδια που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του κοινοτικού πλαισίου των
κρατικών ενισχύσεων έρευνας και ανάπτυξης (1) (εφεξής
«πλαίσιο»), και ειδικότερα η φύση της δραστηριότητας
έρευνας και ανάπτυξης των εργασιών πιστοποίησης και
των µελετών συντήρησης,

(1) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.

30.3.2004
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— από την επίδραση του κινήτρου της ενίσχυσης κατά την
έννοια του σηµείου 6 του πλαισίου, λαµβανοµένου
υπόψη ότι τα αριθµητικά δεδοµένα που έχουν διαβιβάσει
οι ισπανικές αρχές, απ' όπου προκύπτει αύξηση του προσωπικού και του προϋπολογισµού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης είναι δύσκολο να ερµηνευθούν
µε όρους επίδρασης του κινήτρου. Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές δεν είχαν εξάλλου ούτε αναφέρει το κόστος
που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία ούτε διαβίβασαν δεδοµένα απ' όπου να προκύπτει σαφώς κακή λειτουργία της αγοράς. Τέλος, τα αεροσκάφη που αφορά
καταρχάς η εφαρµογή των αποτελεσµάτων του σχεδίου,
τα ERJ-170/190, φαίνεται ότι ήδη έχουν φθάσει σε
σηµαντικό βαθµό ωριµότητας, δεδοµένου ότι είχαν
πραγµατοποιήσει το roll out τους στις 29 Οκτωβρίου
2001, η δε πρώτη πτήση τους είχε προβλεφθεί τότε για
τις αρχές του 2002 και η πρώτη παράδοσή τους για τα
τέλη του 2002, πράγµα που φαίνεται να αποκλείει την
ύπαρξη σηµαντικών κινδύνων καθιστώντας αδύνατη τη
χρηµατοδότηση του σχεδίου από µη κρατική πηγή.

µεταξύ των οποίων βρίσκεται η αεροναυπηγική. Συγκεκριµένα, το έκτο ΠΠΕΑ περιλαµβάνει µεταξύ των προτεραιοτήτων έρευνας εκείνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας που κατασκευάζει ατράκτους, µειώνοντας το κόστος ανάπτυξης του αεροσκάφους και το
κόστος εκµετάλλευσής του, και επικεντρώνεται σε ολοκληρωµένα συστήµατα και διαδικασίες σύλληψης, επινοητικότερες τεχνολογίες παραγωγής, διαµόρφωσης των αεροσκαφών,
αεροδυναµικής, υλικού και δοµής, µηχανικών, ηλεκτρικών
και υδραυλικών συστηµάτων κ.λπ. Τέλος σύµφωνα µε τις
ισπανικές αρχές το σχέδιο της Gamesa αποτελεί υπόδειγµα
προσαρµογής προς αυτή την κατεύθυνση.

(17)

Η στήριξη αυτού του είδους δραστηριοτήτων είναι, κατά τη
γνώµη των ισπανικών αρχών, απαραίτητη, το δε αποτέλεσµα
του κινήτρου θα είναι προφανές στην περίπτωση της
Gamesa, λαµβανοµένων υπόψη των τεχνολογικών και
χρηµατοδοτικών κινδύνων, καθώς και του µεγέθους της επιχείρησης και των συνθηκών υλοποίησης του σχεδίου. Σχετικά µε το θέµα αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αεροναυπηγική δραστηριότητα είναι βιοµηχανική
δραστηριότητα που συνδέεται ιδιαίτερα µε την έρευνα και
την ανάπτυξη, αλλά, στο είδος αυτό επιχειρήσεων, µε έναν
ιδιαίτερα κυκλικό χαρακτήρα που συνδέεται µε τη ζωή του
προϊόντος και ο οποίος είναι ιδιαίτερα εντατικός στα προκαταρκτικά στάδια ανάπτυξής του. Κατά συνέπεια, η
συντήρηση µιας σταθερής ερευνητικής δοµής θα ήταν
δυνατή µόνο για τις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ για τις
µεσαίες επιχειρήσεις όπως η Gamesa, θα µπορούσε να αποτελέσει µόνο µεσοπρόθεσµο στόχο.

(18)

Οι ισπανικές αρχές επισηµαίνουν τη σηµαντική αύξηση της
ερευνητικής δραστηριότητας που προβλέπεται µετά το
σχέδιο αυτό, καθώς και το θέµα των πραγµατοποιούµενων
δαπανών και του προσωπικού. Ως άµεση συνέπεια του σχεδίου αυτού, και χάρη στη γνώση, την τεχνολογία και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει η επιχείρηση, αυτή είναι σήµερα
ικανή να θέσει υποψηφιότητα για ισοδύναµα σχέδια άλλων
αµερικανών κατασκευαστών, µε πιο ρεαλιστικές συνθήκες
επιχειρηµατικού κινδύνου.

(19)

Όσον αφορά τις αµφιβολίες της Επιτροπής σχετικά µε την
υπερβολική διακύµανση του προϋπολογισµού έρευνας, οι
ισπανικές αρχές εξηγούν ότι, το 1999, πριν από την έναρξη
του σχεδίου, το προσωπικό που ασχολείτο µε έρευνα αποτελείτο από 109 άτοµα, η δε µέση δαπάνη ανερχόταν σε
2 490 εκατ. ESP. Μετά από την έναρξη εφαρµογής του σχεδίου, αναµένεται ότι οι δαπάνες θα φθάσουν ποσό περίπου
4 000 ή 4 500 εκατ. ESP, µε προσωπικό που θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 300 άτοµα. Όπως οι ισπανικές αρχές
εξήγησαν προηγουµένως, οι δαπάνες Ε & Α στον τοµέα της
αεροναυπηγικής παρουσιάζουν κυκλικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σηµαντικό στα προκαταρκτικά στάδια ανάπτυξης του
προϊόντος και µειώνονται γρήγορα ακολούθως. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Gamesa προβλέπει επένδυση […]
πεσετών σε τέσσερα έτη, της οποίας περισσότερο από το
ήµισυ αντιστοιχεί στο πρώτο έτος. Ο στόχος της επιχείρησης
είναι να δοκιµάσει να διατηρήσει σταθερή δοµή Ε & Α αντίστοιχη µε τα επίπεδα που θα επιτευχθούν κατά το πέρας του
σχεδίου αυτού µε την ενσωµάτωση στο µέλλον άλλων σχεδίων τα οποία επικαλύπτονται χρονικά µε αυτό, παρέχοντας
έτσι στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διατηρήσει το
ανθρώπινο δυναµικό καθώς και την ικανότητα τεχνολογικής
ανάπτυξης που έχει επιτύχει.

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
(14)

(15)

(16)

Καταρχάς, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι η ένταση της
ενίσχυσης παραµένει εντός των αποδεκτών από το πλαίσιο
ορίων, ακόµα και αν υποτεθεί ότι όλες οι δραστηριότητες
του σχεδίου υπάγονται στην προανταγωνιστική ανάπτυξη.
Ουσιαστικά, οι αρχικοί τους υπολογισµοί, που πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2001, βασίζονταν στο αρχικά
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, το οποίο προέβλεπε καταβολές ποσών στη Gamesa το 2000, 2001, 2002 και
2003, και επιστροφών από αυτήν µεταξύ του 2007 και του
2013.
Αφετέρου, όσον αφορά τον επιλεκτικό χαρακτήρα, καθώς
και το συγκριτικό πλεονέκτηµα που παρέχουν οι ενισχύσεις,
οι ισπανικές αρχές υπενθυµίζουν ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν
εντάσσονται στο πλαίσιο της βιοµηχανικής πολιτικής γενικού
χαρακτήρα που καθορίζεται στο διοργανικό σχέδιο οικονοµικής προώθησης της Χώρας των Βάσκων. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις στη Gamesa χορηγήθηκαν στο πλαίσιο προγράµµατος στρατηγικών σχεδίων. Αφετέρου, το µέτρο δεν έχει επιλεκτικό χαρακτήρα δεδοµένου ότι και οι δύο αεροναυπηγικοί όµιλοι βρίσκονται στη Χώρα των Βάσκων (Gamesa και
ITP), παρότι λειτουργούν σε διαφορετικούς υποτοµείς, και
έχουν λάβει αντίστοιχες προτάσεις ενισχύσεων στο πλαίσιο
του εν λόγω προγράµµατος στρατηγικών σχεδίων. Εξάλλου,
είναι γενικά αποδεκτό ότι το µέσο επίπεδο δηµόσιας
στήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον
τοµέα στης αεροναυπηγικής στην Ευρώπη τοποθετείται άνω
του 50 %. Το σχέδιο ενίσχυσης της Gamesa ευθυγραµµίζεται ή είναι και κατώτερο από τα µέσα που άλλες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους για να αναπτύξουν
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, η δε µη χορήγηση
της ενίσχυσης θα έθετε την επιχείρηση σε κατάσταση ανισότητας.
Όσον αφορά την επίδραση του κινήτρου της ενίσχυσης, οι
ισπανικές αρχές υπενθυµίζουν ότι η Επιτροπή, στο πρόγραµµά της πλαίσιο 2000-2006 έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (εφεξής «έκτο ΠΠΕΑ») έχει ως στόχο
την ολοκλήρωση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου
έρευνας, τη στήριξη της έρευνας σε διεθνές επίπεδο σε
τοµείς προτεραιότητας που αποτελούν κλειδιά εξαιρετικού
ενδιαφέροντος και προστιθέµενης αξίας για την Ευρώπη,
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(20)

Αφετέρου, το σχέδιο ERJ-170/190 απαιτεί, εξάλλου, σηµαντική διασυνοριακή συνεργασία κατά το στάδιο ανάπτυξής
του. Έτσι, το ποσοστό που η διασυνοριακή εργασία αντιπροσωπεύει σε σχέση µε τα συνολικά έξοδα προσωπικού που
συνδέονται άµεσα µε την έρευνα µπορεί να υπολογιστεί,
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα και την εξέλιξη του σχεδίου,
µεταξύ 30 και 50 % όσον αφορά τους συνεργάτες που
εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και µεταξύ 10 και 20 %
για τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(21)

Όσον αφορά την κακή λειτουργία της αγοράς, οι ισπανικές
αρχές υπενθυµίζουν επίσης τον κυκλικό χαρακτήρα της
αγοράς της αεροναυπηγικής, πράγµα που µπορεί να αποδειχθεί βάσει των δηµοσιεύσεων των µεγάλων κατασκευαστών σε παγκόσµιο επίπεδο (Airbus, Boeing, Bombardier
και Embraer) των παραδόσεων και των παραγγελιών, χρόνο
µε το χρόνο. Η εξέλιξη αυτή είναι κανονικά παράλληλη µε
τη διαµόρφωση του παγκόσµιου ΑΕΠ. Όµως, οι αεροπορικές γραµµές αντιδρούν κανονικά κατά άµεσο τρόπο στη
διαµόρφωση αυτή, αυξάνοντας ή µειώνοντας τις παραγγελίες
τους, προκαλώντας έτσι κακή λειτουργία της αγοράς και
της αεροναυπηγικής βιοµηχανίας καθ' όλη την αλυσίδα της
υπεργολαβίας. Το πλαίσιο αυτό, που θέτει σε κίνδυνο την
ενδεχόµενη αποδοτικότητα των επενδύσεων, ενισχύει το
ρόλο των ενισχύσεων ως µέσου παροχής κινήτρων κατά της
κακής λειτουργίας της αγοράς.

(22)

Εξάλλου, είναι γεγονός κατά τις ισπανικές αρχές ότι οι
κύκλοι ανάπτυξης ενός προγράµµατος αεροναυπηγικής
έχουν συντοµευτεί σηµαντικά, πράγµα που απαιτεί µεγαλύτερη ένταση επενδύσεων και συνεπάγεται αύξηση του επιχειρηµατικού κινδύνου, κυρίως για τα ερευνητικά σχέδια η
ανάπτυξη των οποίων επιτρέπει τη συµµετοχή κατόπιν σε
άλλα προγράµµατα αεροναυπηγικής. Έτσι, κατά τα τελευταία έτη, ο κύκλος ανάπτυξης έχει µειωθεί από δέκα σε πέντε
έτη: δώδεκα µήνες για τη σύλληψη του σχεδίου του
αεροσκάφους, οκτώ µήνες για το προκαταρκτικό σχέδιο, 17
µήνες για το λεπτοµερές σχέδιο, έντεκα µήνες µέχρι την
πρώτη πτήση και δώδεκα µήνες µέχρι την πιστοποίηση του
αεροσκάφους. Λαµβανοµένης υπόψη της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, τα στάδια σύλληψης του σχεδίου, προκαταρκτικό και λεπτοµερές, επιταχύνονται σηµαντικά, αυξάνοντας έτσι τους εγγενείς κινδύνους, καθώς και τις απαιτούµενες επενδύσεις.

(23)

Οι ισπανικές αρχές θεωρούν, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση
που έχει ως στόχο να εξισορροπήσει την κατάσταση αυτή
αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό κίνητρο.

(24)

Όσον αφορά το θέµα του φαινοµενικού βαθµού ωριµότητας
του σχεδίου, οι ισπανικές αρχές επισηµαίνουν ότι το γεγονός
ότι έχει υπάρξει roll out και µια πρώτη πτήση αποτελεί
πλεονέκτηµα που συνδέεται µε το θέµα της εµπορικής
προώθησης τους προϊόντος παρά µε την ολοκλήρωση της
ανάπτυξής του. Αφετέρου, το σχέδιο δεν έχει µόνο ως στόχο
την ανάπτυξη ενός προϊόντος, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα παράσχουν την ικανότητα ανάπτυξης δοµής
αεροσκάφους που θα εφαρµόζεται σε διαφορετικά µοντέλα.
Σύµφωνα µε τις ισπανικές αρχές, η ηµεροµηνία της πρώτης
πτήσης είναι η σηµαντική στιγµή στη διαδικασία ανάπτυξης
ενός αεροσκάφους, ιδιαίτερα για να ληφθούν τα πραγµατικά
αεροδυναµικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους, καθώς και
των επιβαρύνσεων της πιστοποίησης. Είναι όµως ιδιαίτερα
σηµαντική επίσης σε εµπορικό επίπεδο, δεδοµένου ότι επηρεάζει την εκστρατεία πωλήσεων, που αρχίζει πολύ πριν το
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προϊόν φθάσει σε συνθήκες κατασκευής. Όντως, στο στάδιο
αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήµατα προς επίλυση, όπως η βελτιστοποίηση του βάρους
ή η επικύρωση της συµπεριφοράς του αεροσκάφους σε περίπτωση βλάβης κ.λπ. Αφετέρου, οι ισπανικές αρχές υπενθυµίζουν ότι, κατά την ηµεροµηνία της απόφασης κίνησης της
διαδικασίας, το µοντέλο ERJ-190 δεν είχε ακόµα πραγµατοποιήσει την πρώτη του πτήση, ενώ µεταφέρει 108 επιβάτες
αντί 70 του ERJ-170, πράγµα που αντιστοιχεί σε αύξηση
του συνολικού βάρους κατά την απογείωση του αεροσκάφους της τάξης του 50 %, πράγµα που απαιτεί σηµαντικό
ανακαθορισµό της εσωτερικής δοµής του αεροσκάφους.

(25)

Όσον αφορά τις αµφιβολίες της Επιτροπής σχετικά µε τη
φύση της δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης των εργασιών πιστοποίησης και των µελετών συντήρησης, οι ισπανικές αρχές επαναλαµβάνουν ότι όλες οι δοκιµές που περιλαµβάνονται στο σχέδιο συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη
του προϊόντος και ότι το σχέδιο δεν περιλαµβάνει καµία
δοκιµή πιστοποίησης που να συνδέεται µε τη διοχέτευση το
εµπόριο, ή ακόµα µε την κατασκευή προϊόντων. Οι ισπανικές
αρχές επισηµαίνουν ότι η σηµασία του κόστους και των προθεσµιών κατά την ανάπτυξη των σχεδίων αεροναυπηγικής
απαιτεί την προώθηση οποιουδήποτε σταδίου που θα µπορούσε να καθορίσει τη βιωσιµότητα του σχεδίου. Αυτή είναι
η περίπτωση των δοκιµών ανάπτυξης, δεδοµένου ότι προλαβαίνουν και προβλέπουν κάθε κίνδυνο κατά τις µελλοντικές
δοκιµές πιστοποίησης και στηρίζουν την ανάπτυξη του ιδίου
του προϊόντος. Οι δοκιµές αυτές ανάπτυξης χρησιµεύουν
ώστε η Gamesa να επικυρώνει τις προηγµένες τεχνολογίες.
Ως εκ τούτου, οι µελέτες αυτές µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν τµήµα του ιδίου σταδίου Ε & Α µε την αυτή
καθεαυτή ανάπτυξη της συγκεκριµένης τεχνολογίας (βιοµηχανική έρευνα). Βεβαίως, οι δοκιµές αυτές πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε συναφή µοντέλα όσον αφορά το υλικό και τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά µε εκείνα για τα οποία χρειάζεται η επικύρωση της αντίστοιχης τεχνολογίας, αλλά όχι κατ'
ανάγκη σε εκδόσεις του προϊόντος αρκετά κοντινές µε τη
έκδοση που θα διοχετευθεί στο εµπόριο.

(26)

Οι ισπανικές αρχές δηλώνουν ότι συµµερίζονται την
ανάλυση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία δεν µπορεί
να θεωρηθούν ως δραστηριότητες Ε & Α, κατά την έννοια
του πλαισίου οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται επί
ενός πρωτοτύπου ήδη εγκεκριµένου ώστε αυτό να µπορεί να
έχει νοµική αξία για τη διοχέτευση στο εµπόριο. Ωστόσο,
σύµφωνα µε τις ισπανικές αρχές, η ανάπτυξη του όλου
προϊόντος συνεπάγεται επανειληµµένες δοκιµές και πιστοποιήσεις που αφορούν το υλικό, τα χαρακτηριστικά και τα
σχέδια και οι οποίες, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, καθορίζουν το σχέδιο ή απαιτούν τροποποιήσεις του προϊόντος. Οι
ισπανικές αρχές θεωρούν ότι αυτό το είδος δοκιµών αποτελούν τµήµα του σχεδίου ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος και
είναι συνήθεις στα σχέδια Ε & Α σε οποιονδήποτε τοµέα.

(27)

Σύµφωνα µε τις ισπανικές αρχές, το ίδιο ισχύει και µε τις
µελέτες συντήρησης που πρέπει να αρχίσουν κατά τα πρώτα
στάδια σύλληψης, δεδοµένου ότι καθορίζουν το άµεσο λειτουργικό κόστος (ΑΛΚ) που προκύπτει από το σχέδιο και,
ως εκ τούτου, την ίδια τη βιωσιµότητά του. Το ΑΛΚ είναι
το σύνολο των διαφόρων ειδών κόστους που συνδέονται µε
την πτήση και τη συντήρηση, που περιορίζονται ουσιαστικά
στο κόστος κατοχής (απόσβεση και τόκοι του επενδυθέντος
κεφαλαίου), ασφάλειες, κόστος πτήσης (πλήρωµα, καύσιµα
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και έλαια, δικαιώµατα προσγείωσης και απογείωσης) και
κόστος συντήρησης. Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος
συντήρησης είναι το σύνολο κινητήρα, δοµής και περιθωρίων συντήρησης, η δε επίδραση της σύλληψης της δοµής
είναι σηµαντική για θέµατα όπως η επιλογή του υλικού και
οι τυποποιηµένες διαδικασίες για το αεροσκάφος, τα εργαλεία, τη δυνατότητα πρόσβασης, την αξιοπιστία, τα διαστήµατα µεταξύ των ελέγχων, τη διάρκεια ζωής των διαφόρων ανταλλακτικών, τις δυνατότητες αλλαγής των ανταλλακτικών κ.λπ. Όλα αυτά απαιτούν, κατά τα αρχικά στάδια της
σύλληψης, εργασία ειδικά επί των στοιχείων αυτών ώστε να
επιτευχθεί το χαµηλότερο δυνατό κόστος συντήρησης,
πράγµα που αποτελεί ουσιαστική παράµετρο κατά την ανάπτυξη των προϊόντων αεροναυπηγικής.

(28)

Εξάλλου, οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι η ίδια η Επιτροπή, στο έκτο ΠΠΕΑ, συµπεριέλαβε µεταξύ των ερευνητικών προτεραιοτήτων της στον τοµέα της αεροναυπηγικής
εκείνες που συνδέονται µε τη µείωση του κόστους ανάπτυξης των αεροσκαφών. Οι ισπανικές αρχές κρίνουν ότι
δύσκολα εξηγείται το ίδιο είδος δραστηριότητας να θεωρείται σε γενικό πλαίσιο ως προτεραιότητα σε σχέση µε τον
προσανατολισµό της έρευνας στην Ευρώπη και ταυτόχρονα
να τίθεται υπό αµφισβήτηση σε αυτή τη συγκεκριµένη περίπτωση.

(29)

Όσον αφορά τις αµφιβολίες της Επιτροπής σχετικά µε την
ταξινόµηση των εργασιών σε σχέση µε τα ερευνητικά στάδια
που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του πλαισίου, οι ισπανικές αρχές θεωρούν ότι ο καθορισµός των σταδίων αυτών
είναι αρκετά γενικός ώστε η εφαρµογή τους σε ένα συγκεκριµένο και πολύπλοκο σχέδιο να µπορεί να οδηγήσει σε
διαφορετικές απόψεις. Οι ισπανικές αρχές κρίνουν ότι έχουν
ήδη εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους συµπεριέλαβαν
τα διάφορα είδη κόστους σε καθένα από τα στάδια. Οι ισπανικές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, ένα σχέδιο αυτού του βεληνεκούς να πραγµατοποιηθεί σε στάδιο βιοµηχανικής έρευνας, κυρίως από µια επιχείρηση η οποία αντιµετωπίζει για πρώτη φορά τεχνολογίες
όπου απαιτούνται πολύπλοκες δοµές όπως εκείνες που
αναπτύσσονται στο συγκεκριµένο σχέδιο.

(30)

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρείται ότι τα […] (*) επί
συνόλου […] µπορεί να αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία δαπανών, λαµβανοµένων υπόψη εκείνων που συνδέονται µε την απόκτηση νέων γνώσεων ώστε η Gamesa να
µπορεί να αναπτύξει δοµές που δεν είχε αναπτύξει ποτέ.
Συγκεκριµένα, οι νέες αυτές γνώσεις αφορούν τις ακόλουθες
τεχνολογίες: µηχανολογία (ηγούµενα άκρα, διαφράγµατα
πίεσης, συστήµατα ενεργοποίησης και χειρισµού, ηλεκτρική
καλωδίωση, ειδικά ζεύγη, χειριστήρια, σύστηµα απόκλισης/
σταθεροποίησης, ουραία άτρακτος διεπαφής), κατασκευαστικές τεχνολογίες (σύνθετο υλικό, τεχνολογίες κοπής,
τεχνολογίες ένωσης), τεχνολογίες επιθεώρησης, συντήρησης
και επισκευής (µη καταστρεπτικές επιθεωρήσεις, σχέδια
συντήρησης, διάβρωση, τεχνολογίες επισκευής) και τεχνολογίες µελέτης και πρόκρισης (τεχνολογίες της πληροφορίας,
τεχνολογία ανάλυσης και προσοµοίωσης, τεχνολογία
δοκιµών).

(*) 24 % των επιλέξιµων δαπανών που κοινοποιήθηκαν από τις ισπανικές
αρχές.

(31)
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Όλες οι άλλες ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται
αµεσότερα µε την ανάπτυξη του προϊόντος περιλαµβάνονται
στην κατηγορία της προανταγωνιστικής έρευνας. Εν πάση
περιπτώσει, πρόκειται κατά τις ισπανικές αρχές για καθαρά
ενδεικτική ταξινόµηση, δεδοµένου ότι στην κοινοποιηθείσα
στην Επιτροπή πρόταση εφαρµόζεται σε όλο το σχέδιο η
αντιµετώπιση που αντιστοιχεί σε δραστηριότητες προανταγωνιστικής ανάπτυξης.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(32)

Τα µέτρα που προβλέπουν οι ισπανικές αρχές παρέχουν
πλεονέκτηµα στη δικαιούχο επιχείρηση, απαλλάσσοντάς την
από ένα τµήµα του κόστους που αντιστοιχεί σε ερευνητικές
δραστηριότητες το οποίο θα έπρεπε κανονικά να υποστεί. Το
πλεονέκτηµα αυτό έχει εξάλλου επιλεκτικό χαρακτήρα σε
σχέση µε άλλες κοινοτικές επιχειρήσεις που θα επιθυµούσαν
να πραγµατοποιούσαν τέτοια ερευνητικά σχέδια. Αφετέρου,
µπορεί να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι η Gamesa είναι ανταγωνίστρια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όπως η GKN (Ηνωµένο Βασίλειο), η Hurel-Dubois
(Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο) ή η Latecoère (Γαλλία).
Τέλος, τα δάνεια µε µηδενικό επιτόκιο χορηγούνται άµεσα
από την κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων και, κατά
συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τα πλεονεκτήµατα παρέχονται µε κρατικούς πόρους. Τα συγκεκριµένα µέτρα αποτελούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια
του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

(33)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 της παρούσας
απόφασης, η Επιτροπή εξέφρασε αµφιβολίες σχετικά µε το
σχέδιο αυτό. Τα ζητήµατα που προκύπτουν εξετάζονται ακολούθως.
Όσον αφορά το ερευνητικό στάδιο κατά την έννοια
του παραρτήµατος Ι του πλαισίου ορισµένων
δραστηριοτήτων

(34)

Η Επιτροπή επισηµαίνει, καταρχάς, ότι οι ισπανικές αρχές
δεν έχουν παράσχει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί
ότι ορισµένες δραστηριότητες του ερευνητικού προγράµµατος υπάγονται στη βιοµηχανική έρευνα κατά την έννοια του
παραρτήµατος Ι του πλαισίου. Η Επιτροπή κρίνει, ως εκ
τούτου, ότι οι αµφιβολίες της σχετικά µε το θέµα αυτό δεν
αίρονται, και ότι θα πρέπει να εξετάσει το σύνολο των εργασιών ως προσεγγίζον µάλλον την αγορά παρά τις δραστηριότητες προανταγωνιστικής ανάπτυξης.

(35)

Όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας των δραστηριοτήτων
πιστοποίησης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι ισπανικές αρχές
φαίνεται ότι διακρίνουν µεταξύ ορισµένων δραστηριοτήτων
πιστοποίησης που υπάγονται αµεσότερα στην εµπορική
έκδοση του προϊόντος από ό,τι άλλες, που αποτελούν προκαταρκτικές δοκιµές. Οι ισπανικές αρχές συµφωνούν µε την
ανάλυση της Επιτροπής ότι οι δραστηριότητες πιστοποίησης
δεν υπάγονται σε Ε & Α κατά την έννοια του πλαισίου για
την πρώτη από τις κατηγορίες αυτές, όχι όµως και για τη
δεύτερη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, κατά τη διαδικασία
ανάπτυξης του αεροναυπηγικού προϊόντος, ορισµένες
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δοκιµές είναι τεχνολογικής φύσης (αλλά προκαταρκτικές)
ενώ άλλες αφορούν τη νοµική πιστοποίηση του προϊόντος.
Η Επιτροπή επισηµαίνει, ωστόσο, ότι οι ισπανικές αρχές δεν
έχουν προσκοµίσει κανένα διευκρινιστικότερο στοιχείο ως
προς τις λεπτοµέρειες των εργασιών που έχουν κινήσει τις
αµφιβολίες της Επιτροπής ούτε γι' αυτές που ενδεχοµένως
δεν υπάγονται αυστηρά σε δραστηριότητες πιστοποίησης
αλλά µάλλον σε δραστηριότητες προκαταρκτικών δοκιµών.

(36)

(37)

(38)

Ελλείψει συµπληρωµατικών διευκρινίσεων, η Επιτροπή κρίνει,
ως εκ τούτου, ότι οι δραστηριότητες πιστοποίησης που
αναφέρονται στο πρόγραµµα δεν αποτελούν δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης κατά την έννοια του πλαισίου και ότι
οι δαπάνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες αυτές δεν
µπορούν να ληφθούν υπόψη στις επιλέξιµες δαπάνες για ενισχύσεις κατά την έννοια του εν λόγω πλαισίου. Το ποσό
τους, ήτοι […], θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αφαιρεθεί από
τις επιλέξιµες δαπάνες που έχουν κοινοποιήσει οι ισπανικές
αρχές.

Όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας των µελετών
συντήρησης, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι οι δραστηριότητες αυτές είχαν πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονα µε τη
σύλληψη του αεροσκάφους. Επεσήµαναν επίσης ότι συµµετείχαν στη µείωση του κόστους ανάπτυξης των αεροσκαφών
και ότι η έρευνα σχετικά µε τη µείωση του κόστους αυτού
ήταν ένα από τα στοιχεία του έκτου ΠΠΕΑ, πράγµα που
έδειχνε ότι οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται σαφώς στην
Ε & Α. Η Επιτροπή κρίνει ότι το γεγονός ότι ορισµένες
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται εν µέρει παράλληλα µε
την ανάπτυξη του αεροσκάφους και χρησιµοποιούνται ως
δεδοµένα έναρξης τα αποτελέσµατα της ανάπτυξης αυτής,
οδηγεί µόνο στο συµπέρασµα ότι έχουν ως στόχο το
αεροσκάφος αυτό ειδικότερα, και όχι ότι αποτελούν τµήµα
της ερευνητικής διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι πρόκειται εδώ για δραστηριότητες
που έχουν ως στόχο τον καθορισµό της τελικής κατάστασης
του προϊόντος προς διοχέτευση στο εµπόριο. Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το γεγονός ότι το έκτο ΠΠΕΑ έχει
µεταξύ των στόχων του τη µείωση του κόστους ανάπτυξης
των αεροσκαφών, ουδόλως οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κάθε
δραστηριότητα που έχει ως στόχο να µειώσει το κόστος
αυτό αποτελεί ερευνητική δραστηριότητα. Η µείωση του
κόστους είναι όντως ένας από τους στόχους που κανονικά
επιδιώκει κάθε επιχείρηση υπό ανταγωνισµό. Πρόκειται για
έρευνα στον τοµέα αυτό µόνον όταν για τη µείωση του
κόστους χρησιµοποιούνται νέες διαδικασίες ή νέες τεχνολογικές συλλήψεις, πράγµα που στη συγκεκριµένη περίπτωση
οι ισπανικές αρχές δεν έχουν επακριβώς αποδείξει. Η Επιτροπή κρίνει, ως εκ τούτου, ότι δεν αίρονται οι αµφιβολίες
ως προς τη φύση Ε & Α των δραστηριοτήτων πιστοποίησης,
κατά την έννοια του πλαισίου.

Η Επιτροπή κρίνει, ως εκ τούτου, ότι οι δραστηριότητες
µελέτης της συντήρησης δεν αποτελούν δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης κατά την έννοια του πλαισίου και ότι
το κόστος που συνδέεται µε τις δραστηριότητες αυτές δεν
µπορεί να ληφθεί υπόψη στις επιλέξιµες δαπάνες για ενισχύσεις κατά την έννοια του εν λόγω πλαισίου. Το ποσό
τους, ήτοι […], θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αφαιρεθεί από
το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που έχουν ανακοινώσει
οι ισπανικές αρχές.

(39)
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Βάσει των προαναφερθεισών σκέψεων, το συνολικό ποσό
των επιλέξιµων δαπανών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι
8 206 εκατ. ESP, ήτοι 49 319 053,29 ευρώ.

Όσον αφορά το αποτέλεσµα δηµιουργίας κινήτρου της
ενίσχυσης
(40)

Η Επιτροπή λαµβάνει καταρχάς υπόψη της τις διευκρινίσεις
των ισπανικών αρχών όσον αφορά τη σηµασία των ποσοτικών δεδοµένων σχετικά µε τα αποτέλεσµα παροχής κινήτρου της ενίσχυσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά
της επιτρέπουν να άρει τις αµφιβολίες της ως προς τη δυνατότητα να ληφθούν τα δεδοµένα αυτά υπόψη κατά την αξιολόγηση του αποτελέσµατος παροχής κινήτρου της ενίσχυσης.

(41)

Επιπλέον, από πλευράς ποιότητας, η Επιτροπή λαµβάνει
επίσης υπόψη της ότι ορισµένα στοιχεία που είχε εξετάσει
όταν εξέφρασε τις αµφιβολίες της ως προς το βαθµό ωριµότητας του σχεδίου δεν αντικατόπτριζαν στη συγκεκριµένη
περίπτωση τον πραγµατικό βαθµό ωριµότητας. Αυτό συµβαίνει ειδικότερα στην περίπτωση του roll out του αεροσκάφους, για το οποίο η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση, αποτελούσε µάλλον ενέργεια επικοινωνίας µε τους πελάτες του σχεδίου παρά στάδιο τεχνικής
φύσης.

(42)

Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η αίτηση ενίσχυσης είχε
πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία προς τις τοπικές αρχές
πριν από την έναρξη του προγράµµατος.

(43)

Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή κρίνει ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µπορεί να θεωρήσει ότι η ενίσχυση
έχει αποτέλεσµα παροχής κινήτρου κατά την έννοια του
τµήµατος 6 του πλαισίου.

Συµπέρασµα
(44)

Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή κρίνει ότι το µεγαλύτερο τµήµα των δραστηριοτήτων που κοινοποίησαν οι
ισπανικές αρχές µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ενισχύσεων συµβιβάσιµων µε τους όρους του πλαισίου. Το
τµήµα αυτό αντιστοιχεί σε επιλέξιµες δαπάνες ύψους 8 206
εκατ. ESP, ήτοι 49 319 053,29 ευρώ, σχετικά µε τις
δραστηριότητες προανταγωνιστικής ανάπτυξης, κατά την
έννοια του παραρτήµατος Ι του πλαισίου.

(45)

Η µέγιστη αποδεκτή ένταση της ενίσχυσης είναι 25 %, κατ'
εφαρµογή του σηµείου 5.5 του πλαισίου, στο οποίο προστίθεται προσαύξηση έντασης 5 ποσοστιαίων µονάδων κατ'
εφαρµογή του σηµείου 5.10.2 δεύτερο εδάφιο, του πλαισίου, δεδοµένου ότι οι εργασίες πραγµατοποιούνται σε ζώνη
επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.

(46)

Η Επιτροπή κρίνει, ως εκ τούτου, ότι η χορήγηση των ενισχύσεων µπορεί να επιτραπεί κατ' εφαρµογή του πλαισίου,
υπό τον όρο ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιδότησης δεν
υπερβαίνει το 30 % των 49 319 053,29 ευρώ, ήτοι τα
14 795 715,99 ευρώ.

30.3.2004
(47)
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Η Επιτροπή επισηµαίνει σχετικά, ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιδότησης της ενίσχυσης θα πρέπει να υπολογιστεί
µε εφαρµογή του επιτόκιο αναφοράς και το προεξοφλητικό
επιτόκιο που έχει δηµοσιεύσει, στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν τετρακόσιες µονάδες βάσης, δεδοµένου ότι για το
δάνειο που χορηγεί το κράτος δεν προβλέπεται καµία
εξασφάλιση (1). Για τον υπολογισµού του ακαθάριστου ισοδύναµου επιδότησης της ενίσχυσης, οι ισπανικές αρχές µπορούν να αναφερθούν στο τµήµα 3 του παραρτήµατος Ι των
κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού σκοπού (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Το ακαθάριστο ισοδύναµο επιδότησης της ενίσχυσης υπολογίζεται
εφαρµόζοντας το επιτόκιο αναφοράς και το προεξοφλητικό που
δηµοσιεύει η Επιτροπή, στο οποίο προστίθενται 400 µονάδες
βάσης.
Άρθρο 2
Το Βασίλειο της Ισπανίας ενηµερώνει την Επιτροπή εντός των δύο
µηνών που ακολουθούν τη λήψη της παρούσας απόφασης για τα
µέτρα που έχει λάβει για να συµµορφωθεί µε το άρθρο 1 ανωτέρω.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση που το Βασίλειο της Ισπανίας προτίθεται να
χορηγήσει στην επιχείρηση Gamesa, η οποία συνίσταται σε δάνειο
µε µηδενικό επιτόκιο συνολικού ποσού ύψους 27 772 769,34
ευρώ, συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, υπό την προϋπόθεση
ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιδότησης της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 14 795 715,99 ευρώ.

(1) ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3.
(2) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 7.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 2004
µε την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εµπορία ορισµένων σπόρων του είδους Vicia faba και Glycine
mix που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών του Συµβουλίου 66/401/ΕΟΚ και 2002/57/ΕΚ
αντίστοιχα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 884]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/287/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(6)

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,

την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1),
και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,
την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στη Γαλλία η ποσότητα των διαθέσιµων σπόρων κυάµων
(Vicia faba) και σπόρων σόγιας (Glycine max) που είναι
κατάλληλοι για τις εθνικές κλιµατολογικές συνθήκες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί βλαστικής ικανότητας των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ ή 2002/57/ΕΚ αντίστοιχα, είναι ανεπαρκής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις
ανάγκες του κράτους µέλους.
∆εν είναι δυνατόν να καλυφθεί ικανοποιητικά η ζήτηση για
σπόρους αυτών των ειδών µε σπόρους από άλλα κράτη µέλη
ή από τρίτες χώρες που να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις
που ορίζονται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ ή 2002/57/ΕΚ
αντίστοιχα.
Εποµένως, πρέπει να δοθεί στη Γαλλία η άδεια να επιτρέπει
την εµπορία σπόρων αυτών των ειδών που υπόκεινται σε
λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για µια περίοδο η οποία θα
λήξει στις 30 Απριλίου 2004.
Επιπλέον, πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε άλλα κράτη µέλη,
τα οποία είναι σε θέση να προµηθεύσουν τη Γαλλία µε σπόρους αυτού του είδους, να επιτρέπουν την εµπορία των σπόρων αυτών, ανεξάρτητα αν η συγκοµιδή του σπόρου έχει
γίνει σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα που καλύπτεται από
την οδηγία 2003/17/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ισοδυναµία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται
σε τρίτες χώρες και την ισοδυναµία των σπόρων προς σπορά
που παράγονται σε τρίτες χώρες (3).
Είναι σκόπιµο η Γαλλία να ενεργήσει ως συντονιστής ώστε
να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για
την οποία χορηγείται άδεια σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ.
23).
(2) EE L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/403/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 7.6.2003, σ. 23).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η εµπορία στην Κοινότητα σπόρων κυάµων (Vicia faba)
οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 66/401/ΕΟΚ για µια περίοδο η
οποία θα λήξει στις 30 Απριλίου 2004, σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης και υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η βλαστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή που
καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης·
β) η επίσηµη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα η
οποία διαπιστώνεται κατά την επίσηµη εξέταση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο Γ στοιχείο δ) της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ·
γ) η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Επιτρέπεται η εµπορία στην Κοινότητα σπόρων σόγιας (Glycine
max) οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής
ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 2002/57/ΕΚ για µια
περίοδο η οποία θα λήξει στις 30 Απριλίου 2004, σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η βλαστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή που
καθορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης·
β) η επίσηµη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα η
οποία διαπιστώνεται κατά την επίσηµη εξέταση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και
ζ) της οδηγίας 2002/57/ΕΚ·
γ) η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

30.3.2004
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Κάθε προµηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυµεί να διαθέσει
στην αγορά τους σπόρους που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2
υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης στο κράτος µέλος στο οποίο
εδρεύει ή στο οποίο πραγµατοποιεί εισαγωγές.

Οποιοδήποτε κράτος µέλος λαµβάνει αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο
3 κοινοποιεί αµέσως στο κράτος µέλος συντονιστή την ποσότητα
την οποία καλύπτει η αίτηση αυτή. Το κράτος µέλος συντονιστής
ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος από το οποίο έλαβε την κοινοποίηση σχετικά µε το εάν η αδειοδότηση θα έχει ως αποτέλεσµα
την υπέρβαση της ανώτατης ποσότητας.

Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος χορηγεί στον προµηθευτή την
άδεια να διαθέσει το σπόρο αυτόν στην αγορά, εκτός εάν:

Άρθρο 5

α) υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις µε τις οποίες αµφισβητείται η ικανότητα του προµηθευτή να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα
των σπόρων για την οποία υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης ή

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά
κράτη µέλη τις ποσότητες για τις οποίες χορήγησαν άδεια εµπορίας
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

β) η συνολική ποσότητα που εγκρίνεται για να διατεθεί στην αγορά
σύµφωνα µε τη σχετική παρέκκλιση υπερβαίνει την ανώτατη
ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2004.

Η Γαλλία ενεργεί ως κράτος µέλος συντονιστής όσον αφορά τα
άρθρα 1 και 2 ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των
σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει την ανώτατη
ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτηµα.

Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδη

Glycine max

Vicia faba

Τύπος ποικιλίας

Ανώτατη ποσότητα
(τόνοι)

(κατηγορία ωρίµανσης: ηµιόψιµη) Dekabig, Zen,
Sapporo, Fukui, Safrana, Nikko, Celior, Giulietta, Paoki

2 500

(κατηγορία ωρίµανσης: ηµιόψιµη έως όψιµη)
Imari, Mariana

700

Divine, Gloria, Maya, Melodie, Victoria

Ελάχιστη βλαστική ικανότητα
(% καθαρού σπόρου)

75

3 980

80

L 91/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.3.2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2004
για τη χορήγηση προσωρινής πρόσβασης στα κοινοτικά αποθέµατα αντιγόνων του ιού του αφθώδους
πυρετού στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 967]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/288/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(6)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου
2003, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/
511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και
µε την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (1), και ιδίως το
άρθρο 83 παράγραφος 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Σύµφωνα µε την απόφαση 91/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 11ης ∆εκεµβρίου 1991, για τη δηµιουργία κοινοτικών
αποθεµάτων εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού (2),
έχουν δηµιουργηθεί αποθέµατα αντιγόνων για την άµεση
παρασκευή εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού.
Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση των δικών τους
αποθεµάτων αντιγόνων του ιού του αφθώδους πυρετού, η
Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ζήτησαν προσωρινά βοήθεια
από την Κοινότητα σε περίπτωση ανάγκης επείγοντος εµβολιασµού για την αντιµετώπιση µιας πιθανής εστίας αφθώδους πυρετού.
Οι αρµόδιες αρχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας
παρείχαν στοιχεία σχετικά µε τη δική τους αξιολόγηση κινδύνου και τις εκτιµήσεις σχετικά µε τις ποσότητες και τους
υποτύπους αντιγόνων που απαιτούνται στο πλαίσιο των
δικών τους σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Αφού εξετάστηκε το αίτηµα των αρχών της Αυστραλίας και
της Νέας Ζηλανδίας και αφού ελήφθησαν υπόψη το µέγεθος
και η διαθεσιµότητα των ποσοτήτων και των υποτύπων των
αντιγόνων που διαθέτει η Κοινότητα στα αποθέµατά της,
φαίνεται ότι είναι δυνατόν να παρασχεθεί η ζητούµενη
βοήθεια χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα σχέδια έκτακτης
ανάγκης της Κοινότητας.
Στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να χορηγηθεί
προσωρινή πρόσβαση στα αποθέµατα αντιγόνων της Κοινότητας υπό ορισµένους όρους.

(1) ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 368 της 31.12.1991, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 36).

Χορηγείται στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία προσωρινή πρόσβαση στα κοινοτικά αποθέµατα αντιγόνων για την παρασκευή
εµβολίων κατά του αφθώδους πυρετού υπό τους ακόλουθους
όρους:
1. η πρόσβαση χορηγείται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 µε τη
µορφή τραβηκτικών δικαιωµάτων για καθεµιά από τις δύο ενδιαφερόµενες χώρες και για 500 000 εµβόλια αντίστοιχων δόσεων
βοοειδών κατ' ανώτατο όριο, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν
θα ξεπερνούν και για τις δύο χώρες µαζί το 50 % των υπαρχόντων κοινοτικών αποθεµάτων για κάθε αντιγόνο·
2. ανάλογα µε τα στοιχεία του γραπτού αιτήµατος των αρχών της
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, η Επιτροπή θα φροντίσει
αµέσως για την επείγουσα ή άµεση παραγωγή, εµφιάλωση, επισήµανση και παράδοση εµβολίων από τα κατάλληλα αντιγόνα,
σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων που έχει συνάψει η
ίδια µε τον παρασκευαστή·
3. η Επιτροπή θα προβεί σε ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι,
στην περίπτωση που αναφέρεται στο σηµείο 2, το κόστος για
τις ακόλουθες ενέργειες θα βαρύνει αντίστοιχα τις αρµόδιες
αρχές της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας, ανάλογα µε το
ποια χώρα ζήτησε την παρασκευή εµβολίων από αντιγόνα
αποθηκευµένα στα αποθέµατα της Κοινότητας:
α) µεταφορά των αντιγόνων από τον αποθηκευτικό χώρο στις
εγκαταστάσεις του παρασκευαστή·
β) παρασκευή και παραγωγή εµβολίων, συµπεριλαµβανοµένων
τυχόν πρόσθετων δοκιµών που µπορεί να κριθούν απαραίτητες·
γ) εµφιάλωση και επισήµανση των εµβολίων και µεταφορά τους
στον ενδεδειγµένο τόπο παράδοσης·
δ) αντικατάσταση χωρίς καθυστέρηση τυχόν χρησιµοποιηµένων
ποσοτήτων αντιγόνων της ίδιας τουλάχιστον ποιότητας και
προέλευσης.

30.3.2004
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στην απόφαση 2004/161/EK του Συµβουλίου, 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
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 της 21ης Φεβρουαρίου 2004)
Στο εξώφυλλο καθώς και στη σελίδα 62, στον τίτλο της απόφασης:
αντί:
«Απόφαση 2004/161/EK του Συµβουλίου …»,
διάβαζε: «Απόφαση 2004/189/EK του Συµβουλίου …».
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