ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα L 125
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

Ι

50ό έτος
15 Μαΐου 2007

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
★

★

★

Κανονισμός
κανονισμού
εδάφη που
Ευρωπαϊκής

(ΕΚ) αριθ. 530/2007 του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2007, για τροποποίηση του
(ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και
συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της
Ένωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 531/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή
τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών . . . . . . . . . . . .

5

Κανονισμός (EK) αριθ. 532/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών
προϊόντων για επιστροφές κατά την εξαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Κανονισμός (EK) αριθ. 533/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον
τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών . . . . . . . . .

9

ΙΙ

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή
2007/332/EK:
★

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2007, σχετικά με την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας
υπηρεσίας σε ορισμένες γραμμές από και προς τη Σαρδηνία βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε
δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1712] 16

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

2007/333/EK:

Περιεχόμενα (συνέχεια)
★

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2007, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη
διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες
μπεναλαξύλ-Μ,
φλουοξαστρομπίν,
προθειοκοναζόλ,
σπιροντικλοφέν,
σπιρομεσιφέν
και
σουλφουρυλοφθορίδιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1929] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ΙΙΙ

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
★

Κοινή δράση 2007/334/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2007, για την τροποποίηση και
παράταση της κοινής δράσης 2006/304/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση ομάδας προγραμματισμού της ΕΕ
(ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) σχετικά με πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο πεδίο
του κράτους δικαίου και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς στο Κοσσυφοπέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Διορθωτικά
★ Διορθωτικό στην απόφαση 2007/319/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2006, για την κρατική ενίσχυση

C 45/04 (πρώην NN 62/04) υπέρ της τσεχικής επιχείρησης παραγωγής χάλυβα Třinecké železárny, a. s.
(ΕΕ L 119 της 9.5.2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL

(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

31

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.5.2007

L 125/1

Ι
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 530/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Μαΐου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων
για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφετέρου, υπογράφηκε, συνήφθη και άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου
2006 (2).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Οι συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης και οι ενδιάμεσες συμφωνίες καθιερώνουν συμβατικό εμπορικό καθεστώς
μεταξύ της Κοινότητας και εκάστης των δικαιούχων χωρών.
Οι διμερείς εμπορικές παραχωρήσεις από την κοινοτική
πλευρά ισοδυναμούν με τις παραχωρήσεις που ισχύουν στο
πλαίσιο των μονομερών αυτόνομων εμπορικών μέτρων βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000.

(4)

Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 ώστε να συνεκτιμηθούν οι εν
λόγω εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ενδείκνυται η διαγραφή της
Δημοκρατίας της Αλβανίας από τον κατάλογο δικαιούχων
δασμολογικών παραχωρήσεων που χορηγούνται για τα ίδια
προϊόντα βάσει του συμβατικού καθεστώτος. Επιπλέον, είναι
αναγκαία η προσαρμογή των συνολικών όγκων δασμολογικών ποσοστώσεων για συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία
έχουν χορηγηθεί δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει των συμβατικών καθεστώτων.

(5)

Η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Δημοκρατία της Κροατίας
και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
παραμένουν δικαιούχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2007/2000 στο βαθμό που ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ευνοϊκότερες παραχωρήσεις από εκείνες που υπάρχουν
στο πλαίσιο των συμβατικών καθεστώτων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 (1) προβλέπει χωρίς
περιορισμούς και με απαλλαγή από δασμούς πρόσβαση
στην αγορά της Κοινότητας, για όλα σχεδόν τα προϊόντα,
καταγωγής των χωρών και εδαφών που επωφελούνται από τη
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

(2)

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους,
αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την
έναρξη ισχύος της, ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και
τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

(1) ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1946/2005 (ΕΕ L 312 της
29.11.2005, σ. 1).

(2) ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 2.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

Άρθρο 1

«4.
Οι εισαγωγές προϊόντων ζάχαρης που υπάγονται στις
κλάσεις αριθ. 1701 και 1702 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου και των
τελωνειακών εδαφών της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου, απολαύουν των ακόλουθων, απαλλαγμένων από δασμούς, ετήσιων
δασμολογικών ποσοστώσεων:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) 12 000 τόνοι (καθαρό βάρος), για προϊόντα ζάχαρης, καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

«Άρθρο 1
Προτιμησιακές ρυθμίσεις
1.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4, τα προϊόντα, καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου ή των τελωνειακών εδαφών της Σερβίας
ή του Κοσσυφοπεδίου, εκτός αυτών που υπάγονται στις κλάσεις
αριθ. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 και 2204 της
συνδυασμένης ονοματολογίας, γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην
Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος και με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και
επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος.

2.
Τα προϊόντα, καταγωγής Αλβανίας, Δημοκρατίας της
Κροατίας ή πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εξακολουθούν να επωφελούνται από τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται, ή από μέτρα
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό που είναι πιο
ευνοϊκά από ό,τι οι εμπορικές παραχωρήσεις που προβλέπονται
στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των χωρών αυτών.

3.
Οι εισαγωγές προϊόντων ζάχαρης που υπάγονται στις κλάσεις 1701 και 1702 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου ή των τελωνειακών
εδαφών της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου, απολαύουν των
παραχωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4».

β) 180 000 τόνοι (καθαρό βάρος), για προϊόντα ζάχαρης,
καταγωγής Μαυροβουνίου και των τελωνειακών εδαφών της
Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».
3) Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο που εμπεριέχεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Τα εμπορεύματα, τα οποία, στις 16 Μαΐου 2007 τελούν υπό διαμετακόμιση ή βρίσκονται στην Κοινότητα υπό προσωρινή αποθήκευση, τελωνειακή αποταμίευση ή σε ελεύθερες ζώνες και για τα
οποία έχει δεόντως εκδοθεί, πριν από την ημερομηνία αυτή, αποδεικτικό αλβανικής καταγωγής ή καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον τίτλο IV κεφάλαιο 2 τμήμα
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), συνεχίζουν να απολαύουν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 μέχρι τις 16
Σεπτεμβρίου 2007.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα που έπεται
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. STEINBRÜCK

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της
1.3.2007, σ. 6).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται
ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος,
από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όταν ένα “ex” προηγείται των κωδικών ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με
συνδυασμό του περιεχομένου των κωδικών ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.

Αύξων
αριθμός

Όγκος
ποσόστωσης
ανά έτος (1)

Δασμολογικός
συντελεστής

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.1571

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 19 15
0304 19 17
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
0304 29 15
0304 29 17
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Πέστροφες (Salmo trutta Oncorhynchus
mykiss Oncorhynchus clarki Oncorhynchus
aguabonita Oncorhynchus gilae Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster): ζωντανές νωπές ή διατηρημένες με
απλή ψύξη κατεψυγμένες· αποξεραμένες, αλατισμένες ή σε άλμη, καπνιστές· φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, κατάλληλα
για τη διατροφή του ανθρώπου

70 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

Απαλλαγή

09.1573

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 19 19
ex 0304 19 91
ex 0304 29 19
ex 0304 99 21
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Κυπρίνοι: ζωντανοί νωποί ή διατηρημένοι με
απλή ψύξη· κατεψυγμένοι· αποξεραμένοι,
καπνιστοί, αλατισμένοι ή σε άλμη· φιλέτα
και άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια, σκόνες
και συσσωματώματα με μορφή σβόλων,
κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

120 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

Απαλλαγή

09.1575

ex 0301 99 80
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex
και Pagellus spp.: ζωντανές νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη· κατεψυγμένες· αποξεραμένες, αλατισμένες ή σε άλμη, καπνιστές·
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών· αλεύρια,
σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

95 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

Απαλλαγή

Δικαιούχοι
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Δασμολογικός
συντελεστής

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

09.1577

ex 0301 99 80
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 99
ex 0304 99 99
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Λαυράκια (Dicentrarchus labrax): ζωντανά·
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη· κατεψυγμένα· αποξεραμένα· αλατισμένα ή σε άρμη,
καπνιστά· φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών·
αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με
μορφή σβόλων, κατάλληλα για τη διατροφή
του ανθρώπου

80 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

Απαλλαγή

09.1579

1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες σαρδελών

70 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

6%

09.1561

1604 16 00
1604 20 40

Παρασκευάσματα ή κονσέρβες αντσούγιας

260 τόνοι

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο,
τελωνειακά εδάφη της Σερβίας ή του
Κοσσυφοπεδίου

12,5 %

09.1515

2204 21 79
ex 2204 21 80
2204 21 84
ex 2204 21 85
2204 29 65
ex 2204 29 75
2204 29 83
ex 2204 29 84

Οίνος από νωπά σταφύλια, με κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το
15 %, εκτός του αφρώδους οίνου

145 000 hl (2)

Αλβανία (3), Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία (4), πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (5), Μαυροβούνιο, τελωνειακά εδάφη της Σερβίας
ή του Κοσσυφοπεδίου

Απαλλαγή

Δικαιούχοι

(1) Συνολικός όγκος ανά δασμολογική ποσόστωση προσπελάσιμος στις εισαγωγές καταγωγής των δικαιούχων.
(2) Ο όγκος αυτής της συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης μειώνεται εάν αυξηθούν οι όγκοι των ποσοστώσεων των μεμονωμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που φέρουν τους
αύξοντες αριθμούς 09.1588 και 09.1548, για ορισμένους οίνους, καταγωγής Κροατίας.
(3) Η υπαγωγή του οίνου, καταγωγής Δημοκρατίας της Αλβανίας, σε αυτή τη συνολική δασμολογική ποσόστωση εξαρτάται από την προηγούμενη εξάντληση των μεμομονωμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο πρόσθετο πρωτόκολλο για τον οίνο, το οποίο συνήφθη με την Αλβανία. Το άνοιγμα αυτών των μεμονωμένων δασμολογικών
ποσοστώσεων γίνεται υπό τους αύξοντες αριθμούς 09.1512 και 09.1513
4
( ) Η υπαγωγή του οίνου, καταγωγής Δημοκρατίας της Κροατίας, σε αυτή τη συνολική δασμολογική ποσόστωση εξαρτάται από την προηγούμενη εξάντληση των μεμομονωμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο πρόσθετο πρωτόκολλο για τον οίνο που συνήφθη με την Κροατία. Το άνοιγμα αυτών των μεμονωμένων δασμολογικών
ποσοστώσεων γίνεται υπό τους αύξοντες αριθμούς 09.1588 και 09.1589.
(5) Η υπαγωγή του οίνου, καταγωγής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σε αυτή τη συνολική δασμολογική ποσόστωση εξαρτάται από την προηγούμενη εξάντληση
των μεμονωμένων δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο πρόσθετο πρωτόκολλο για τον οίνο, το οποίο συνήφθη με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Το άνοιγμα αυτών των μεμονωμένων δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται υπό τους αύξοντες αριθμούς 09.1558 και 09.1559.».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 531/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαΐου 2007
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
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Μαΐου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της
9.3.2005, σ. 3).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

38,7
110,8
92,6
80,7

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

171,8
35,1
123,0
110,0

0709 90 70

TR
ZZ

107,8
107,8

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

43,1
62,1
45,9
50,4

0805 50 10

AR
ZZ

51,4
51,4

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

84,4
80,4
80,0
87,8
122,0
127,9
58,0
88,9
91,2

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 532/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαΐου 2007
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά
εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών
προϊόντων για επιστροφές κατά την εξαγωγή
εξαγωγής αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός του προϊόντος
της συνδυασμένης ονοματολογίας. Η πείρα έδειξε ότι μετά
την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής, οι εισαγωγείς των
Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να ζητήσουν την προμήθεια
άλλου είδους τυριού της ίδιας ομάδας προϊόντων. Για να
εξασφαλιστεί κάποια ευελιξία προς την κατεύθυνση αυτή,
κρίνεται σκόπιμο να προσαρμοστεί αναλόγως το άρθρο 24
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 14,

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 522/2006 της Επιτροπής, της
30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά
την εξαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (5),
προβλέπει ότι από τις 31 Μαρτίου 2006 όλες οι επιστροφές
κατά την εξαγωγή καθορίζονται σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα. Το κείμενο του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1282/2006 και ο τομέας 9 του παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (6) πρέπει
να προσαρμοστούν αναλόγως.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 και ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως.

(6)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Για να αποφευχθεί η υπέρβαση των μέγιστων ποσοτήτων
προς εξαγωγή με επιστροφή κατά την εξαγωγή, οι οποίες
καθορίζονται στη συμφωνία για τη γεωργία που συνήφθη
στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης (2), το δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1282/2006 της Επιτροπής (3) προβλέπει ότι δεν χορηγούνται επιστροφές για το στοιχείο της σακχαρόζης των γαλακτοκομικών προϊόντων στα οποία έχει προστεθεί ζάχαρη
στην περίπτωση που η επιστροφή για το μέρος γάλακτος
των εν λόγω προϊόντων ισούται με μηδέν ή δεν έχει καθοριστεί. Παρόλο που όταν θεσπίστηκε η διάταξη αυτή υπήρχε
πραγματικός κίνδυνος υπέρβασης των μέγιστων αυτών ποσοτήτων, ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται πλέον.
Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 61/2007 της Επιτροπής, της
25ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών
κατά την εξαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (4), καταργήθηκαν οι επιστροφές για το πλήρες γάλα
σε σκόνη και το συμπυκνωμένο γάλα, θέτοντας με τον τρόπο
αυτό σε εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006. Η κατάργηση των επιστροφών για το στοιχείο του γάλακτος και για
το στοιχείο της σακχαρόζης ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών μεριδίων αγοράς για τα γαλακτοκομικά
προϊόντα στα οποία έχει προστεθεί ζάχαρη. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου εισαγωγή των επιστροφών κατά την
εξαγωγή για τα στοιχείο της σακχαρόζης όσον αφορά τα
γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία έχει προστεθεί ζάχαρη.
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 24 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 προβλέπει ότι, για τις
εξαγωγές τυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο των
ποσοστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος
1 του εν λόγω κανονισμού, στη θέση 16 των πιστοποιητικών

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
2
( ) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.
(3) ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1919/2006 (ΕΕ L 380 της 28.12.2006, σ. 1).
(4) ΕΕ L 19 της 26.1.2007, σ. 8.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Το στοιχείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το καθορισμένο
ποσό της επιστροφής επί το ποσοστό περιεκτικότητας σε
γαλακτοκομικά προϊόντα ολόκληρου του προϊόντος.»·
β) στην παράγραφο 3 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
(5) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 45.
(6) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1854/2006 (ΕΕ L 361 της
19.12.2006, σ. 1).
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2) Στο άρθρο 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η
ακόλουθη φράση:

«το αναγραφόμενο ποσό ανά 100 χιλιόγραμμα, πολλαπλασιαζόμενο με το ποσοστό γαλακτικής ουσίας περιεχόμενης σε 100
χιλιόγραμμα προϊόντος.»

«Ωστόσο, τα πιστοποιητικά ισχύουν επίσης για κάθε άλλο
κωδικό που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0406.»
Άρθρο 2
Στον τομέα 9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3846/87, η πρώτη φράση του στοιχείου α) των υποσημειώσεων
4 και 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

15.5.2007

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σημείο 2 του άρθρου 1 εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για το έτος ποσόστωσης 2007 και εξής.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 533/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαΐου 2007
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος
πουλερικών
τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών έως την τελευταία
ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών
ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το
σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να
εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(6)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των
επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσόν της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά
100 χιλιόγραμμα.

(8)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός από την Επιτροπή των ποσοτήτων για τις
οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση, οι οποίες θα προστεθούν
στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006.

(9)

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Κοινότητα δεσμεύτηκε να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις
για ορισμένα προϊόντα στον τομέα του κρέατος πουλερικών.
Είναι συνεπώς σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες
εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της
9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής
και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (2), και ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της
31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, των οποίων η διαχείριση
πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (3),
πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του
παρόντος κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 1996, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των
δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (4), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί επί της ουσίας,
ενώ είναι αναγκαίο να γίνουν νέες τροποποιήσεις. Θα πρέπει
συνεπώς να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96
και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να υποδιαιρεθεί σε πολλές υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης που εκτείνεται από την 1η
Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε κάθε
περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της
4.5.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 399/2007 (ΕΕ L 90 της 30.3.2007,
σ. 12).
(3) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007,
σ. 17).
(4) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1179/2006 (ΕΕ L 212 της
2.8.2006, σ. 7).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανοίγονται για την εισαγωγή των προϊόντων του τομέα του
κρέατος πουλερικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου
έτους.

2.
Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγεται στις ποσοστώσεις
της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός, οι αύξοντες αριθμοί
καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο
παράρτημα I.
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Άρθρο 2

Άρθρο 5

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

1.
Η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί μόνο κατά το
πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης
για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερεις υποπεριόδους,
ως εξής:

2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση
εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

α) 25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει
περισσότερες της μίας αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής
για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνο αύξοντα αριθμό, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφορετικών χωρών. Οι
αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνο χώρα καταγωγής,
υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.
Θεωρούνται ενιαία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος
κανονισμού.

β) 25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου·
γ) 25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·
δ) 25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου.
Άρθρο 4
1.
Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν,
κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη
περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο
περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.
2.
Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας
από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι
του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται, αντιστοίχως, όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή των εμπορευμάτων
στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων πιστοποιητικού και των πιστοποιητικών.
Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης
ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης υποπεριόδου.
3.
Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού και τα πιστοποιητικά
περιλαμβάνουν:
α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·
β) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο
παράρτημα ΙΙ μέρος Α.
Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις
που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

4.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την
πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής
των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε
ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

5.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα
και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της
περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.
Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις
οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο
ποσόστωσης.

Άρθρο 6
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα
κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω
κανονισμού.

2.
Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε
ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη
διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, για κάθε αύξοντα αριθμό.
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3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες τις οποίες αφορούν τα
πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την
τελευταία υποπερίοδο και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του
τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος
1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό εκλαμβάνονται ως
αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον
πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής
ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της
υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους
οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του

Άρθρο 8
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96 καταργείται.

Άρθρο 9
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Εφαρμοστέος δασμός
(σε EUR/τόνο)

Ετήσιες ποσότητες
(σε τόνους)

P 1

09.4067

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

131
149
162
149
162

6 249

P 2

09.4068

0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

512
179
134
93
301
231
504
179
134
93
231

8 070

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
134
93
339
127
230

1 201
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A. Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β):
στα βουλγαρικά:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

στα ισπανικά:

Reglamento (CE) no 533/2007.

στα τσεχικά:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

στα δανικά:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

στα γερμανικά:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

στα εσθονικά:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

στα ελληνικά:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

στα αγγλικά:

Regulation (EC) No 533/2007.

στα γαλλικά:

Règlement (CE) no 533/2007.

στα ιταλικά:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

στα λεττονικά:

Regula (ΕΚ) Nr. 533/2007.

στα λιθουανικά:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

στα ουγγρικά:

533/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

στα ολλανδικά:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

στα πολωνικά:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

στα πορτογαλικά:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

στα ρουμανικά:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

στα σλοβακικά:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

στα σλοβενικά:

Uredba (ES) št. 533/2007.

στα φινλανδικά:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

στα σουηδικά:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B. Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:
στα βουλγαρικά:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

στα ισπανικά:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

στα τσεχικά:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

στα δανικά:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

στα γερμανικά:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

στα εσθονικά:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

στα ελληνικά:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 533/2007.

στα αγγλικά:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.
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στα γαλλικά:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

στα ιταλικά:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

στα λεττονικά:

Regulā (ΕΚ) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

στα ουγγρικά:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

στα ολλανδικά:

Verlaging van
nr. 533/2007.

στα πολωνικά:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

στα πορτογαλικά:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

στα ρουμανικά:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

στα σλοβακικά:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

στα σλοβενικά:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

στα φινλανδικά:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.

het

gemeenschappelijke

douanetarief

overeenkomstig

Verordening

(EG)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

—

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 5 παράγραφος 2

—

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 5 παράγραφος 5

—

Άρθρο 5 παράγραφος 6

—

Άρθρο 5 παράγραφος 7

—

Άρθρο 5 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 7

—

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

—

Παράρτημα III

—

Παράρτημα IV

—
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Απριλίου 2007
σχετικά με την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σε ορισμένες γραμμές από και προς τη
Σαρδηνία βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου για την
πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1712]
(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2007/332/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Έχοντας υπόψη:

— ότι το διάταγμα 36 είχε τροποποιηθεί με διάταγμα της
8ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη συχνότητα, τα
ωράρια και τη χωρητικότητα της γραμμής Κάλιαρι/Τορίνο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

— ότι ζητούσε επίσης τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, γνώμης στην
οποία θα αναφερόταν ότι, σύμφωνα με τις επιβληθείσες
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και άνευ αιτήματος για
χρηματική αποζημίωση, προβλεπόταν ότι αν εντός 30
ημερών από τη δημοσίευση των υποχρεώσεων δημόσιας
υπηρεσίας, κανένας αερομεταφορέας δεν αποδεχόταν να
αρχίσει την εκτέλεση τακτικών δρομολογίων σε κάθε
γραμμή που προβλέπονταν στο διάταγμα 36, η Ιταλία,
βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2408/92 του Συμβουλίου, μπορούσε να περιορίσει την
πρόσβαση σε κάθε μια από τις υπόψη γραμμές σε ένα
μόνον αερομεταφορέα και να εκχωρήσει, με διαδικασία
δημόσιου διαγωνισμού, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των
δρομολογίων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
εν λόγω κανονισμού.

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων
σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (1), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
I. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
(1)

Στις 27 Ιανουαρίου και στις 28 Φεβρουαρίου 2006, η
Ιταλική Δημοκρατία διαβίβασε στην Επιτροπή τα διατάγματα
35 και 36 του υπουργείου Υποδομών και Αερομεταφορών
της 29ης Δεκεμβρίου 2005 (δημοσιεύτηκαν στην Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana στις 11 Ιανουαρίου
2006) (στο εξής «τα διατάγματα 35 και 36»), με τα οποία
προβλέπονται υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας (στο εξής
«ΥΔΥ») επί συνόλου 16 γραμμών που συνδέουν τους τρείς
αερολιμένες της Σαρδηνίας και σειρά εθνικών αερολιμένων
της ηπειρωτικής Ιταλίας, ζητώντας από την Επιτροπή να
δημοσιεύσει γνώμη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο
α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου
για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (στο εξής «ο
κανονισμός»).

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).

Στην επιστολή της με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2006 η
Ιταλική Δημοκρατία ανέφερε τα ακόλουθα:

(3)

Στις 24 Μαρτίου 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή των ΥΔΥ που προέβλεπε το διάταγμα
35 (στο εξής «ανακοίνωση της 24ης Μαρτίου 2006») (2)
στις ακόλουθες έξι γραμμές:
— Alghero/Ρώμη και Ρώμη/Alghero
— Alghero/Μιλάνο και Μιλάνο/Alghero
— Κάλιαρι/Ρώμη και Ρώμη/Κάλιαρι

(2) ΕΕ C 72 της 24.3.2006, σ. 4.
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— Κάλιαρι/Μιλάνο και Μιλάνο/Κάλιαρι
— Olbia/Ρώμη και Ρώμη/Olbia
— Olbia/Μιλάνο και Μιλάνο/Olbia
(4)

Στις 21 Απριλίου 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε στην ΕΕΕΕ
ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή των ΥΔΥ που προέβλεπε
το διάταγμα 36 (στο εξής «ανακοίνωση της 21ης Απριλίου
2006») (1) στις ακόλουθες δέκα γραμμές:
— Alghero/Μπολόνια και Μπολόνια/Alghero
— Alghero/Τορίνο και Τορίνο/Alghero
— Κάλιαρι/Μπολόνια και Μπολόνια/Κάλιαρι
— Κάλιαρι/Φλωρεντία και Φλωρεντία/Κάλιαρι
— Κάλιαρι/Τορίνο και Τορίνο/Κάλιαρι
— Κάλιαρι/Βερόνα και Βερόνα/Κάλιαρι
— Κάλιαρι/Νάπολη και Νάπολη/Κάλιαρι
— Κάλιαρι/Παλέρμο και Παλέρμο/Κάλιαρι
— Olbia/Μπολόνια και Μπολόνια/Olbia
— Olbia/Βερόνα και Βερόνα/Olbia

(5)

Στις 22 Απριλίου 2006 η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφοριακή
ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών από
την Ιταλία για τις ΥΔΥ που προέβλεπε το διάταγμα 36 (2).
Με την εν λόγω πληροφοριακή ανακοίνωση η Ιταλική Δημοκρατία γνωστοποιεί, για καθεμιά από τις 10 γραμμές που
καλύπτει το διάταγμα, την προσφυγή στη διαδικασία του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 στην περίπτωση που κανένας αερομεταφορέας δεν καλύψει τις ΥΔΥ στις εν λόγω γραμμές.

(6)

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ΥΔΥ που δημοσιεύθηκαν στις
24 Μαρτίου και στις 21 Απριλίου 2006 έχουν ως εξής:
— το ζεύγος των γραμμών Alghero/Ρώμη και Alghero/Μιλάνο και το ζεύγος Olbia/Ρώμη και Olbia/Μιλάνο αποτελούν το καθένα αυτόνομο σύνολο, το οποίο πρέπει να
δεχθούν οι ενδιαφερόμενοι αερομεταφορείς ως αυτούσιο
και αναπόσπαστο, χωρίς καμιά αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής ή προέλευσης. Αντίθετα, οι γραμμές Κάλιαρι/Ρώμη και Κάλιαρι/Μιλάνο πρέπει να γίνουν δεκτές ως
ανεξάρτητες, αυτούσιες και αναπόσπαστες από τους
ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς χωρίς καμιά αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής ή προέλευσης,
— καθεμιά από τις δέκα γραμμές που δημοσιεύθηκαν στην
ανακοίνωση της 21ης Απριλίου 2006 και οι ΥΔΥ που
επιβλήθηκαν στις γραμμές αυτές πρέπει να γίνουν δεκτές
ως ανεξάρτητες, αυτούσιες και αναπόσπαστες από τους
ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς,
— ο μεταφορέας που αποδέχεται τις εν λόγω υποχρεώσεις
οφείλει να εξασφαλίσει την εκτέλεση των δρομολογίων
για μια περίοδο τουλάχιστον 36 διαδοχικών μηνών και

(1) ΕΕ C 93 της 21.4.2006, σ. 13.
(2) ΕΕ C 95 της 22.4.2006, σ. 9 έως 27 και σ. 30.
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δεν μπορεί να τα αναστείλει χωρίς να προειδοποιήσει την
Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ente
Nazionale dell’ Aviazione Civile — ENAC) και την
Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας τουλάχιστον έξι
μήνες πριν,
— ο αερομεταφορέας (ή ο κύριος αερομεταφορέας) που
αποδέχεται τις εν λόγω υποχρεώσεις οφείλει να συστήσει
εγγύηση εκμετάλλευσης με σκοπό να εγγυηθεί την
ομαλή εκτέλεση και τη συνέχιση των δρομολογίων,
ύψους τουλάχιστον 5 % του εκτιμώμενου συνολικού
κύκλου εργασιών, τον οποίο υπολογίζει η ENAC, για
τα τακτικά δρομολόγια στο σύνολο των εν λόγων γραμμών. Η εγγύηση κατατίθεται στην ENAC, η οποία θα τη
χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τη συνεχή εκτέλεση
των δρομολογίων σε περίπτωση αδικαιολόγητης εγκατάλειψης, και συνίσταται από τραπεζική εγγύηση προς
ενεργοποίηση μετά την πρώτη αίτηση (50 %) και από
ασφαλιστική εγγύηση (υπόλοιπο 50 %),
— για να αποφευχθεί η πλεονασματική χωρητικότητα που
θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που πολλοί
αερομεταφορείς αποδεχθούν μια γραμμή υποκείμενη
στις εν λόγω ΥΔΥ, λόγω των περιορισμένων υποδομών
και συνθηκών στους αντίστοιχους αερολιμένες, έχει ανατεθεί στην ENAC, κατόπιν συνεννόησης με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, η προσαρμογή, προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των προγραμμάτων
εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων που αποδέχονται
τις ΥΔΥ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι αυτά συμβαδίζουν πλήρως με τις απαιτήσεις μετακίνησης που θέτουν
οι εν λόγω υποχρεώσεις. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να
έχει ως στόχο τον ορθό καταμερισμό των δρομολογίων
και των συχνοτήτων μεταξύ των αερομεταφορέων που
αποδέχονται τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τον όγκο της κίνησης για κάθε αερομεταφορέα
στα συγκεκριμένα δρομολόγια (ή τα σύνολα δρομολογίων) που σημειώθηκε σε καθένα από αυτά κατά την
προηγούμενη διετία,
— οι ελάχιστες συχνότητες, τα ωράρια και η προσφερόμενη
χωρητικότητα για κάθε γραμμή, προδιαγράφονται στο
σημείο 2. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» των ανακοινώσεων της 24ης Μαρτίου 2006 και της 21ης Απριλίου 2006,
— η ελάχιστη χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών καθορίζεται στο σημείο 3 «ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ» των ανακοινώσεων της 24ης
Μαρτίου 2006 και της 21ης Απριλίου 2006,
— η διάρθρωση των ναύλων για όλες τις εν λόγω γραμμές
δίδεται στο σημείο 4. «ΝΑΥΛΟΙ» των εν λόγω ανακοινώσεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά τους μειωμένους
ναύλους, στο σημείο 4.8 αμφότερων των ανακοινώσεων
διευκρινίζεται ότι οι αερομεταφορείς που εκμεταλλεύονται τις υπόψη γραμμές έχουν νομική υποχρέωση να
εφαρμόζουν μειωμένους ναύλους (όπως καθορίζεται
στο σημείο 4 «ΝΑΥΛΟΙ»), τουλάχιστον στα άτομα που
έχουν γεννηθεί στη Σαρδηνία, ακόμη και αν δεν ζουν
εκεί,

L 125/18

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βρίου 2004 και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Δεκεμβρίου 2004 (3).
Μετά την απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Διοικητικό
Δικαστήριο του Lazio στις 17 Μαρτίου 2005, η οποία
ακύρωνε εν μέρει το διάταγμα της 8ης Νοεμβρίου 2004,
οι ιταλικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι «ανέστειλαν» τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Επί του θέματος δημοσιεύτηκε γνωμοδότηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1 Ιουλίου 2005 (4). Στις 6 Δεκεμβρίου
2005 οι ιταλικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι το
διάταγμα της 8ης Νοεμβρίου 2004 είχε καταργηθεί από τις
15 Νοεμβρίου 2004.

— σύμφωνα με το διάταγμα 35, που διαβιβάστηκε στην
Επιτροπή στις 29 Δεκεμβρίου 2005 και δημοσιεύτηκε
στην Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana στις 11
Ιανουαρίου 2006, οι ΥΔΥ πρέπει να εφαρμόζονται στα
σχετικά δρομολόγια από τις 31 Μαρτίου 2006 έως τις
30 Μαρτίου 2009. Ωστόσο, στις 28 Φεβρουαρίου
2006 οι ιταλικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή
ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2006 εκδόθηκε διάταγμα
που μεταθέτει τις ημερομηνίες αυτές στις 2 Μαΐου
2006 και 1 Μαΐου 2009 (Επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ιταλίας με αριθμό πρωτοκόλλου 2321).
Οι εν λόγω ημερομηνίες είναι αυτές που δημοσιεύτηκαν
στις 24 Μαρτίου 2006 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— σύμφωνα με το διάταγμα 36, το οποίο διαβιβάστηκε
στην Επιτροπή στις 29 Δεκεμβρίου 2005 και το οποίο
δημοσιεύθηκε στην Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana στις 11 Ιανουαρίου 2006 και στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Απριλίου
2006, η Ιταλική Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι η έναρξη
και η λήξη επιβολής των ΥΔΥ στις συγκεκριμένες
γραμμές θα καθοριζόταν στο μέλλον. Για το λόγο
αυτό, η δημοσίευση στην ΕΕΕΕ δεν περιείχε καμία οριστική ημερομηνία,
— οι αερομεταφορείς που προτίθενται να αποδεχθούν τις
ΥΔΥ πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια ιταλική αρχή
την επίσημη αποδοχή τους εντός προθεσμίας 30 ημερών
από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

(8)

Πριν από την επιβολή των ΥΔΥ που καλύπτονται από την
παρούσα απόφαση, η Ιταλική Δημοκρατία είχε επιβάλει ΥΔΥ
με διατάγματα της 1ης Αυγούστου 2000 και της 21ης
Δεκεμβρίου 2000 σε έξι γραμμές μεταξύ των αερολιμένων
της Σαρδηνίας και των αερολιμένων της Ρώμης και του
Μιλάνου. Οι εν λόγω υποχρεώσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Οκτωβρίου
2000 (1). Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) του κανονισμού, οι εν λόγω γραμμές αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιου διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αδειοδοτημένων αερομεταφορέων για την αποκλειστική εκμετάλλευση των γραμμών έναντι χρηματικής αποζημίωσης (2).
Οι αερομεταφορείς που έλαβαν άδεια εκμετάλλευσης των
γραμμών που υπόκεινται σε ΥΔΥ ήταν οι ακόλουθοι:

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(10)

Η Επιτροπή, με επιστολή που έστειλε στην Ιταλική Δημοκρατία στις 9 Μαρτίου 2006 (με αριθ. πρωτοκόλλου
204756) γνωστοποίησε τις επιφυλάξεις της σχετικά με τις
ΥΔΥ που επεβλήθησαν με τα διατάγματα 35 και 36. Ζήτησε
επίσης ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους
που τις επέβαλαν και τις λεπτομέρειες υλοποίησής τους. Η
Ιταλική Δημοκρατία απάντησε στις 22 Μαρτίου 2006 με μια
πρώτη επιστολή που συνοδευόταν με σχέδιο απάντησης και
στη συνέχεια με επιστολή με ημερομηνία 4 Απριλίου 2006.

(11)

Η Επιτροπή απευθύνθηκε στην ENAC στις 27 Απριλίου
2006 ζητώντας διευκρινίσεις και λεπτομέρειες σχετικά με
την παρούσα λειτουργία των ΥΔΥ, πριν από την έναρξη
ισχύος των νέων ΥΔΥ.

(12)

Η ENAC απάντησε με επιστολή της 9ης Μαΐου 2006 και
επιβεβαίωσε ότι το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τις 2 Μαΐου
2006 όσον αφορά τις ΥΔΥ για τις γραμμές μεταξύ Σαρδηνίας και των πόλεων Ρώμης και Μιλάνου ήταν εκείνο του
έτους 2000, το οποίο ισχύει πάντοτε, δεδομένου ότι το
διάταγμα του 2004 που αποσκοπούσε στην τροποποίησή
τους είχε καταργηθεί. Από τις 2 Μαΐου 2006, ισχύει το
νέο καθεστώς που προβλέπεται στο διάταγμα 35. Η απάντηση εξηγούσε επίσης ότι οι ΥΔΥ κάλυπταν πλήρως το
σύνολο του συστήματος των αερολιμένων του Μιλάνου
όπως προβλεπόταν στο διάταγμα του 2000.

(13)

Με ημερομηνία 4 Αυγούστου 2006, η Ιταλική Δημοκρατία
έστειλε νέα απάντηση στην επιστολή της Επιτροπής της 9ης
Μαρτίου, με ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία που ωστόσο
δεν περιείχαν σημαντικές νέες πληροφορίες.

(14)

Με ημερομηνία 1η Αυγούστου 2006 η Επιτροπή έλαβε
απόφαση με δική της πρωτοβουλία να αρχίσει έρευνα,
βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (5). Η
εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ιταλική Δημοκρατία
την 1η Αυγούστου 2006 [αριθμός πρωτοκόλλου C(2006)
3516]. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή ζητούσε από τις
ιταλικές αρχές να απαντήσουν σε σειρά ερωτημάτων εντός
προθεσμίας ενός μηνός.

(15)

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 31 Αυγούστου 2006. Η απάντηση κάλυπτε σημαντικό μέρος των
τεθέντων ερωτημάτων.

— Alitalia στη γραμμή: Κάλιαρι/Ρώμη,
— Air One στις γραμμές: Κάλιαρι/Μιλάνο, Alghero/Μιλάνο
και Alghero/Ρώμη,
— Meridiana στη γραμμή: Olbia/Ρώμη και Olbia/Μιλάνο.

(9)

Το εν λόγω καθεστώς εκμετάλλευσης αντικαταστάθηκε από
τις ΥΔΥ που επέβαλε το ιταλικό διάταγμα της 8ης Νοεμ-

(1) ΕΕ C 284 της 7.10.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ C 51 της 16.2.2001, σ. 12-22.
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(3) ΕΕ C 306 της 10.12.2004, σ. 6.
(4) ΕΕ C 161 της 1.7.2005, σ. 10.
(5) ΕΕ L 215 της 5.8.2006, σ. 31.
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(16)

Παρ’ όλα αυτά η Επιτροπή ζήτησε στις 2 Οκτωβρίου 2006
από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ιταλίας να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Εντούτοις, η Ιταλική Δημοκρατία εξήγησε ότι δεν είχε ακόμη
κατακυρώσει τις εν λόγω γραμμές λόγω της έρευνας της
Επιτροπής που βρισκόταν σε εξέλιξη.

(17)

Στις 6 Οκτωβρίου 2006 η Ιταλική Δημοκρατία έστειλε
μακροσκελή απάντηση με πολυάριθμα στοιχεία απαντώντας
στα συμπληρωματικά ερωτήματα της Επιτροπής.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ

(18)

Στις 17 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
συνάντηση της Επιτροπής (μονάδα TREN.F.1) με τις ιταλικές
αρχές (Υπουργείο Αερομεταφορών, Μόνιμη Αντιπροσωπεία,
κυβέρνηση της Σαρδηνίας και ENAC).

(19)

Με την ανωτέρω απάντηση επιβεβαιώθηκε ότι οι ακόλουθες
γραμμές αποτελούν στο ακόλουθο αντικείμενο εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις ΥΔΥ που επεβλήθησαν βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού:

1. Νομικό πλαίσιο
(20)

Οι κανόνες περί υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ)
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, ο
οποίος προσδιορίζει τους όρους εφαρμογής της αρχής της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αερομεταφορών.

(21)

Οι ΥΔΥ ορίζονται ως εξαίρεση της αρχής του κανονισμού
σύμφωνα με την οποία «με την επιφύλαξη του παρόντος
κανονισμού, το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η)
επιτρέπει(-ουν) στους κοινοτικούς αερομεταφορείς να
ασκούν δικαιώματα αερομεταφορών σε ενδοκοινοτικά δρομολόγια» (2).

(22)

Οι όροι επιβολής τους καθορίζονται στο άρθρο 4. Η ερμηνεία τους είναι αυστηρή και σύμφωνη με τις αρχές της
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. Πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένοι βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται
στο ίδιο άρθρο.

(23)

Πιο συγκεκριμένα, οι κανόνες που διέπουν τις ΥΔΥ προβλέπουν ότι οι υποχρεώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιβληθούν
από κράτος μέλος «σε τακτικές αεροπορικές γραμμές προς
αερολιμένα που εξυπηρετεί περιφερειακή περιοχή ή περιοχή
ανάπτυξης που βρίσκεται στο έδαφός του ή σε γραμμή
μικρής συχνότητας, προς οποιοδήποτε περιφερειακό αερολιμένα στο έδαφός του, εφόσον οι γραμμές αυτές θεωρούνται
δρομολόγια ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη
της περιφέρειας όπου βρίσκεται ο αερολιμένας και στο μέτρο
που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίζεται, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, επαρκής εξυπηρέτηση τακτικών αεροπορικών γραμμών που πληρούν καθορισμένα κριτήρια συνέχειας,
τακτικότητας, μεταφορικής ικανότητας και τιμών, τα οποία ο
αερομεταφορέας δεν επρόκειτο άλλως να πληροί εάν ελάμβανε αποκλειστικά υπόψη το εμπορικό συμφέρον του» (3).

(24)

Η επάρκεια των τακτικών αεροπορικών δρομολογίων εκτιμάται από τα κράτη μέλη «με βάση το δημόσιο συμφέρον, τη
δυνατότητα προσφυγής σε άλλα μεταφορικά μέσα, και τη
δυνατότητα των εν λόγω μέσων να ικανοποιούν τις προκείμενες μεταφορικές ανάγκες, τις συνδυασμένες προσπάθειες
όλων των αερομεταφορέων που εκμεταλλεύονται ή σκοπεύουν να εκμεταλλευθούν ένα δρομολόγιο» (4).

— Olbia/Ρώμη: Meridiana
— Olbia/Μιλάνο: Meridiana
— Alghero/Ρώμη: Air One
— Alghero/Μιλάνο: Air One
— Κάλιαρι/Ρώμη: Air One και Meridiana
— Κάλιαρι/Μιλάνο: Air One και Meridiana
— Κάλιαρι/Μπολόνια: Meridiana
— Κάλιαρι/Τορίνο: Meridiana
— Κάλιαρι/Βερόνα: Meridiana
— Olbia/Μπολόνια: Meridiana.

Αντιθέτως, για τις έξι εναπομένουσες γραμμές, καμία εταιρεία δεν αποδέχτηκε να πραγματοποιήσει δρομολόγια βάσει
του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος
1 στοιχείο α) του κανονισμού. Συνεπώς η Ιταλική Δημοκρατία προτίθεται να διοργανώσει δημόσιο διαγωνισμό βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι εταιρείες που
επελέγησαν προς το παρόν για την υποβολή προσφορών
είναι οι ακόλουθες:
— Olbia/Βερόνα: Meridiana
— Alghero/Μπολόνια: Air One
— Alghero/Τορίνο: Air One
— Κάλιαρι/Φλωρεντία: Air One και Meridiana
— Κάλιαρι/Νάπολη: Air One και Meridiana
— Κάλιαρι/Παλέρμο: Air One και Meridiana (1).
(1) Βλέπε απαντήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου 2006 καθώς και το δελτίο τύπου της ENAC
της 23ης Μαΐου 2006.

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 1992, άρθρο 3
παράγραφος 1.
(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 1992, άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο α).
(4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 1992, άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο β).

L 125/20

(25)

(26)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο άρθρο 4 προβλέπεται μηχανισμός δύο φάσεων: σε
πρώτη φάση [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)], το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβάλλει ΥΔΥ σε μια ή περισσότερες γραμμές, οι οποίες παραμένουν ανοικτές σε όλους
τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, με μόνη προϋπόθεση
την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από πλευράς τους.
Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί κανένας αερομεταφορέας για την εκμετάλλευση της γραμμής που υπόκειται στις
εν λόγω ΥΔΥ, το κράτος μέλος μπορεί να περάσει στη δεύτερη φάση [άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)], η οποία
συνίσταται στον περιορισμό της πρόσβασης στη γραμμή σε
έναν μόνο αερομεταφορέα για μέγιστη χρονική περίοδο
τριών ετών, ανανεώσιμη. Ο αερομεταφορέας αυτός επιλέγεται έπειτα από κοινοτικό διαγωνισμό. Ο αερομεταφορέας
που θα επιλεγεί μπορεί πλέον να λάβει χρηματική αποζημίωση για την εκμετάλλευση της γραμμής σύμφωνα με τις
ΥΔΥ.

Δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει, έπειτα από έρευνα την οποία πραγματοποιεί είτε
κατ’ αίτησιν κράτους μέλους είτε με δική της πρωτοβουλία,
εάν πρέπει να συνεχιστεί η ισχύς των δημοσιευθέντων ΥΔΥ.
Η Επιτροπή υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφασή της
στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

15.5.2007

νήσου, η οποία είναι παρεμφερής με τις περιοχές του Mezzogiorno.
(31)

Βάσει των στοιχείων που διαθέτει, η ανάλυση της Επιτροπής
δεν επιτρέπει να αμφισβητηθεί ο ζωτικός χαρακτήρας των
σχετικών γραμμών όπως τον θέτουν οι ιταλικές αρχές.
3. Επάρκεια των ΥΔΥ
3.1. Γενικές παρατηρήσεις

(32)

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν ΥΔΥ παρά
μόνον «στο μέτρο που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίζεται, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, επαρκής εξυπηρέτηση
τακτικών αεροπορικών γραμμών που πληρούν καθορισμένα
κριτήρια συνέχειας, τακτικότητας, μεταφορικής ικανότητας
και τιμών, τα οποία ο αερομεταφορέας δεν επρόκειτο
άλλως να πληροί εάν ελάμβανε αποκλειστικά υπόψη το
εμπορικό συμφέρον του».

(33)

Η επάρκεια των δρομολογίων αξιολογείται λαμβανομένων
υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού:
— το δημόσιο συμφέρον,

2. Επιλεξιμότητα των γραμμών
(27)

(28)

— τη δυνατότητα προσφυγής, ιδίως για τις νησιωτικές
περιοχές, σε άλλα μεταφορικά μέσα, και τη δυνατότητα
των εν λόγω μέσων να ικανοποιούν τις προκείμενες μεταφορικές ανάγκες,

Η Ιταλική Δημοκρατία δικαιολόγησε την επιβολή ΥΔΥ με
βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της Σαρδηνίας, τα μειονεκτήματα της οποίας λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα πρέπει
να αντισταθμιστούν.

Εξάλλου η αυτόνομη κυβέρνηση της Σαρδηνίας ανέλαβε την
υποχρέωση να υποστηρίξει τη δυνατότητα μετακίνησης των
κατοίκων. Στην πραγματικότητα οι γραμμές που συνδέουν
την Σαρδηνία με την ηπειρωτική Ιταλία χαρακτηρίζονται από
ανομοιογένεια ανάλογα με τις εποχές, τη στιγμή που η αρχή
της δυνατότητας μετακίνησης οφείλει να εξασφαλίζει στους
κατοίκους της Σαρδηνίας επαρκείς δυνατότητες καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Επιπλέον η Ιταλική Δημοκρατία τονίζει
τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και το χρόνο διαδρομής μεταξύ των διάφορων αερολιμένων της Σαρδηνίας,
περιοχής που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις όσον αφορά την
υποδομή. Βάσει των ανωτέρω δικαιολογεί την ανάγκη οι ΥΔΥ
να καλύπτουν και τους τρεις αερολιμένες της Σαρδηνίας.

(29)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Σαρδηνία μπορεί να θεωρηθεί ως
περιφερειακή ζώνη λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα και
της έλλειψης πραγματικών εναλλακτικών μέσων μεταφοράς.

(30)

Εξ άλλου η αναπτυξιακή υστέρηση της Σαρδηνίας σε σύγκριση με άλλες ιταλικές περιφέρειες στοιχειοθετείται εκτεταμένα: η απομόνωση της Σαρδηνίας καθώς και ο μικρός της
πληθυσμός, ο οποίος φθίνει ακόμη περισσότερο με τη
μεγάλη μετανάστευση, εξηγεί την οικονομική υστέρηση της

— τους αεροπορικούς ναύλους και όρους που μπορούν να
προσφερθούν στους χρήστες,
— τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των αερομεταφορέων που εκμεταλλεύονται ή σκοπεύουν να εκμεταλλευθούν ένα δρομολόγιο.
(34)

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές της αναλογικότητας
και της αμεροληψίας [βλέπε π.χ. απόφαση του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής Φεβρουαρίου 2001,
στην υπόθεση C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) και λοιποί
κατά της Administración General del Estado, (2001)
Συλλογή, σ. Ι-01271].

(35)

Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή είναι της γνώμης,
βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι ιταλικές αρχές, ότι η
επιβολή των ΥΔΥ όσον αφορά τη συχνότητα και τη χωρητικότητα, καθώς και τους ναύλους, μπορεί να αποδειχτεί αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκών υπηρεσιών στις υπόψη γραμμές.

(36)

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένοι από τους επιβληθέντες όρους βάσει των διαταγμάτων 35 και 36 είναι αδικαιολόγητα περιοριστικοί ή δυσανάλογοι.
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του συγκεκριμένου δρομολογίου για μια περίοδο τουλάχιστον 36 διαδοχικών μηνών και δεν μπορεί να το αναστείλει
χωρίς να προειδοποιήσει την ENAC και την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας τουλάχιστον έξι μήνες πριν».

3.2. Υποχρέωση υποβολής της αποδοχής των ΥΔΥ εντός
προθεσμίας 30 ημερών
(37)

(38)

(39)

Το σημείο 8 των ΥΔΥ όπως προβλέπονται στα διατάγματα
35 και 36 αναφέρει ότι «οι αερομεταφορείς οι οποίοι προτίθενται να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, οφείλουν
να υποβάλουν στην ENAC την επίσημη αποδοχή τους εντός
30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των ως άνω υποχρεώσεων
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην
πράξη η εν λόγω υποχρέωση αποδείχτηκε ότι ήταν ακόμη
και όρος αποκλεισμού αερομεταφορέα που υπέβαλε την εν
λόγω αποδοχή με καθυστέρηση μιας μόνον ημέρας. Με τον
τρόπο αυτό ο αερομεταφορέας που δεν κοινοποίησε την
αποδοχή του για το σύνολο των όρων της ΥΔΥ εντός της
ως άνω προθεσμίας κινδύνευε να αποκλειστεί για ολόκληρη
την περίοδο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο όρος αυτός δεν έχει καμία νομική
βάση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού και αποδεικνύεται αδικαιολόγητα περιοριστικός. Με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού δεν επιτρέπεται τα κράτη μέλη να περιορίζουν
τον αριθμό των αερομεταφορέων που μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις γραμμές αλλά μόνο να επιβάλλουν γενικά
τις ΥΔΥ που ισχύουν για όλους τους αερομεταφορείς, οι
οποίοι εκμεταλλεύονται ή προτίθενται να εκμεταλλευτούν
τις εν λόγω γραμμές. Τέτοιος περιορισμός του αριθμού
των αερομεταφορέων είναι μόνον δυνατός με βάση το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Συνεπώς, κάθε αερομεταφορέας που προτίθεται να τηρήσει
τις επιβληθείσες ΥΔΥ βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει δρομολόγια στην εν λόγω γραμμή ανεξάρτητα από
τη στιγμή κατά την οποία προτίθεται να αρχίσει την παροχή
των υπηρεσιών του. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν, σε περίπτωση που κανένας αερομεταφορέας δεν έχει
αρχίσει σε δεδομένη ημερομηνία τακτικά αεροπορικά δρομολόγια σε κάποια γραμμή βάσει των ΥΔΥ που επιβλήθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), να
περιορίσουν την πρόσβαση στην εν λόγω γραμμή βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Όμως αν μία ή
περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει δρομολόγια εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
αποκλείσουν από την εν λόγω γραμμή άλλους αερομεταφορείς που κοινοποιούν την πρόθεσή τους να αρχίσουν δρομολόγια ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η
έναρξη δρομολογίων από νέες εταιρείες μπορεί ωστόσο να
απαιτήσει προσαρμογές των ΥΔΥ που επιβάλλονται σε κάθε
αερομεταφορέα (βλέπε παρακάτω τμήμα 3.4).

3.3. Υποχρέωση εκμετάλλευσης της γραμμής επί τριετή
περίοδο
(40)

Το σημείο 5 των ΥΔΥ όπως προβλέπονται στα διατάγματα
35 και 36 αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92,
ο αερομεταφορέας που αποδέχεται την υποχρέωση παροχής
δημόσιας υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει την εκτέλεση
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(41)

Η απαίτηση για ελάχιστη περίοδο εκμετάλλευσης είναι σύμφωνη, στην προκειμένη περίπτωση, με το άρθρο το οποίο
προβλέπει ότι, «σε περίπτωση που, με άλλα μεταφορικά
μέσα, είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί η επαρκής και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσίας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στην υποχρέωση παροχής
δημόσιας υπηρεσίας των όρο ότι κάθε αερομεταφορέας
που σκοπεύει να εκμεταλλευθεί το δρομολόγιο πρέπει να
παρέχει εγγύηση ότι θα το εκμεταλλευθεί για ορισμένο διάστημα, το οποίο θα οριστεί αργότερα, σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας». Η Επιτροπή εκτιμά ότι λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Σαρδηνίας και της απόστασής της από την ηπειρωτική χώρα, οι άλλοι τρόποι αερομεταφοράς δεν εξασφαλίζουν επαρκή εναλλακτική υπηρεσία.

(42)

Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελάχιστη διάρκεια των
τριών ετών που επιβάλλεται με τα διατάγματα 35 και 36
είναι υπερβολική και δυσανάλογη.

(43)

Η Επιτροπή μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη εξασφάλισης
συνεχούς υπηρεσίας και της ανάληψης της δέσμευσης από
την πλευρά των αερομεταφορέων να εκτελέσουν δρομολόγια
επί μια ορισμένη περίοδο. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αρχές που έχουν επιφορτιστεί με την εκτέλεση
των ΥΔΥ δεν έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν πιθανούς υποψήφιους από την εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων: οι
ΥΔΥ χωρίς αποκλειστική εκχώρηση ούτε αποζημίωση δεν
μπορούν να οδηγήσουν σε οριστικό ή μακρόχρονο αποκλεισμό από την αγορά.

(44)

Η επιβολή της εκμετάλλευσης γραμμών που χαρακτηρίζονται
από ιδιαίτερη εποχιακή διακύμανση μπορεί να αιτιολογηθεί
επί ορισμένες περιόδους του έτους. Σε τέτοιες γραμμές, οι
αερομεταφορείς είναι δυνατόν να έχουν τη φυσική τάση να
περιορίζουν ή να επικεντρώνουν την προσφορά τους σε
εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων η συχνότητα
είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία του δρομολογίου και να παραμελήσουν την εκμετάλλευση του δρομολογίου κατά τη διάρκεια άλλων εποχών του έτους.
Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό τέτοιες συνθήκες, η
εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα η διάρκεια της περιόδου, κατά την οποία η
εν λόγω εκμετάλλευση πρέπει να εξασφαλίζεται κατά συνεχή
τρόπο βάσει του καθεστώτος της ΥΔΥ που προβλέπεται στο
άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο α), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(45)

Επιπλέον η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω περίοδος δεν
απαλλάσσει την αρχή που έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή
των ΥΔΥ να επαναξιολογεί περιοδικά την επάρκεια τους.
Όπως αναφέρεται παρακάτω, η εν λόγω ανασκόπηση πρέπει
να πραγματοποιείται οπωσδήποτε όταν κάποιος νέος αερομεταφορέας αρχίζει ή πρόκειται να αρχίσει δρομολόγια στην
υπόψη γραμμή.
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νται να πραγματοποιήσουν δρομολόγια στην υπόψη γραμμή.
Αυτό επιβεβαιώνεται με το άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο
β) που προβλέπει ότι «η επάρκεια των τακτικών αεροπορικών
γραμμών εκτιμάται από τα κράτη μέλη με βάση τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των αερομεταφορέων που εκμεταλλεύονται ή σκοπεύουν να εκμεταλλευθούν ένα δρομολόγιο».

3.4. Κατανομή των γραμμών και συχνοτήτων από την
ENAC
(46)

Στο σημείο 1.6 των διαταγμάτων 35 και 36 προβλέπεται ότι
«για να αποφευχθεί η πλεονασματική χωρητικότητα που θα
μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που πολλοί αερομεταφορείς αποδεχθούν μια γραμμή υποκείμενη στις εν λόγω
ΥΔΥ, δεδομένων των περιορισμένων υποδομών και συνθηκών
στους αντίστοιχους αερολιμένες, έχει ανατεθεί στην ENAC,
κατόπιν συνεννόησης με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας, η προσαρμογή, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των προγραμμάτων εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων που αποδέχονται τις ΥΔΥ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί
ότι αυτά συμβαδίζουν πλήρως με τις απαιτήσεις μετακίνησης
που θέτουν οι εν λόγω υποχρεώσεις. Η παρέμβαση αυτή
πρέπει να έχει ως στόχο τον ορθό καταμερισμό των δρομολογίων και των συχνοτήτων μεταξύ των αερομεταφορέων
που αποδέχονται τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τον όγκο της κίνησης για κάθε αερομεταφορέα στα
συγκεκριμένα δρομολόγια (ή τα σύνολα δρομολογίων) που
σημειώθηκε σε καθένα από αυτά κατά την προηγούμενη
διετία».

15.5.2007

(50)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω αρχή πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνον κατά την επιβολή αλλά επίσης και καθ’ όλη
τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος της ΥΔΥ. Έτσι,
κάθε φορά που κάποιος νέος αερομεταφορέας αρχίσει ή
πρόκειται να αρχίσει δρομολόγια στην υπόψη γραμμή, το
επίπεδο χωρητικότητας και συχνότητας που επιβάλλει η ΥΔΥ
σε κάθε εταιρεία πρέπει να προσαρμόζεται, έτσι ώστε οι
συνολικές χωρητικότητες και συχνότητες που διατίθενται
σε κάθε γραμμή να μην υπερβαίνουν τις απολύτως απαραίτητες για την παροχή επαρκούς υπηρεσίας.

(51)

Δεδομένου ότι πρόκειται για ΥΔΥ που επιβάλλονται βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, οι
αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να δεσμευτούν ότι θα
εξασφαλίζουν μεμονωμένα τις απαιτούμενες συχνότητες ή
χωρητικότητες, αλλά το σύνολο των εταιρειών μπορεί να
εξασφαλίσει την εν λόγω ελάχιστη υπηρεσία.

(52)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αρχή που είναι αρμόδια για
την ΥΔΥ μπορεί να κρίνει αναγκαίο να εξασφαλίσει ότι ο
συνδυασμός των συχνοτήτων και των χωρητικοτήτων επιτρέπει την ικανοποίηση της ΥΔΥ. Εντούτοις η εν λόγω αρχή δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίσει τη δυνατότητα των
ενδιαφερόμενων αερομεταφορών, εφόσον το επιθυμούν, να
παρέχουν υπηρεσίες πέραν της χωρητικότητας ή των συχνοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο των ΥΔΥ, οι οποίες δεν
μπορούν παρά να είναι ελάχιστες υποχρεώσεις. Συνεπώς,
εφόσον οι κανόνες που θέσπισε η ENAC έχουν στόχο να
εμποδίσουν κάποιον αερομεταφορέα να προσφέρει πρόσθετες
υπηρεσίες, είναι αδικαιολόγητα περιοριστικές και αντίθετες
προς τον κανονισμό.

(53)

Στις ΥΔΥ που επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο
των αερομεταφορέων που πραγματοποιούν ή που προτίθε-

Σχετικά με το σημείο αυτό η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός
ότι η Ιταλική Δημοκρατία επιβεβαίωσε με την επιστολή της
15ης Νοεμβρίου 2006 ότι η ιταλική διοίκηση θα πραγματοποιεί περιοδικά νέα αξιολόγηση της κατάστασης σε ετήσια
βάση και θα εξετάζει τις ενδεχόμενες αιτήσεις των εταιρειών
που θα διατίθεντο να εκτελέσουν δρομολόγια στις γραμμές
στο πλαίσιο των ΥΔΥ (2). Σημειώνει το γεγονός ότι η Ιταλική
Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι «τίποτα δεν εμποδίζει το κράτος
μέλος να επαληθεύσει (και κατά τη διάρκεια ισχύος των
ΥΔΥ) την επάρκεια και την αναγκαιότητα των ΥΔΥ, και να
τις τροποποιήσει ή/και να τις αναστείλει, εκτός και αν η
χρησιμότητα ή η νομιμότητά τους αποδειχτεί μεταγενέστερα» (3).

(1) Απόφαση αριθ. 2436 του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του
Lazio (TAR del Lazio) της 17ης Μαρτίου 2005.

(2) Επιστολή της Ιταλικής Δημοκρατίας της 15ης Νοεμβρίου 2006, σ. 2.
(3) Επιστολή της Ιταλικής Δημοκρατίας της 15ης Νοεμβρίου 2006, σ. 11.

(47)

Βάσει των αρμοδιοτήτων της η ENAC μπορεί να διαιτητεύσει
και να υποστηρίξει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ εταιρειών
που εκμεταλλεύονται την ίδια γραμμή. Στην περίπτωση της
Σαρδηνίας, η ENAC οργάνωσε στρογγυλή τράπεζα των εταιρειών που ενδιαφέρονται για ορισμένες γραμμές και καθόρισε μαζί τους την κατανομή των δρομολογίων.

(48)

Η Ιταλική Δημοκρατία υποστηρίζει το εν λόγω δικαίωμα
παρέμβασης, το οποίο κατ’ αυτήν, εξασφαλίζει τη συνέχεια
της παροχής της υπηρεσίας χωρίς οι ΥΔΥ να υποβάλλονται
στις διακυμάνσεις της εισόδου και εξόδου άλλων εταιρειών
που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται λιγότερο να εφαρμόσουν τις ΥΔΥ χωρίς αποζημίωση. Αναφέρει ιδίως την απόφαση του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του
Lazio (TAR del Lazio) της 17ης Μαρτίου 2005, το
οποίο θεώρησε ότι ήταν «πλήρως νόμιμο το γεγονός ότι
το διάταγμα (του 2004) μπορούσε να ορίσει σενάριο στο
πλαίσιο του οποίου, για όλες τις γραμμές υπό καθεστώς
ΥΔΥ, υπάρχουν περισσότεροι αερομεταφορείς που δεν
έχουν συστήσει ομάδα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Ωστόσο μια τέτοια δυνατότητα πρέπει να προβλεφθεί
σαφώς και ταυτόχρονα πρέπει να παρασχεθεί εκ των προτέρων αντικειμενικό ελάχιστο κριτήριο κατανομής των χρονοθυρίδων ανάλογα με τον αριθμό (ενός, δύο ή άνω των δύο)
αερομεταφορέων που έχουν ενδεχομένως αποδεχτεί τις ΥΔΥ,
προκειμένου να αποφευχθεί πλεονασματική χωρητικότητα
επιβλαβής για την προσφορά, και ιδίως πρέπει η κατανομή
των χρονοθυρίδων να μην καταλήξει σε αυθαίρετη και εκ
των πραγμάτων καθιέρωση αποκλειστικότητας, την οποία οι
κανόνες του διατάγματος απέρριψαν ρητά» (1).

(49)
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αερομεταφορέα να αρχίσει ή να είναι έτοιμος να αρχίσει
τακτικά δρομολόγια σε μια γραμμή, βάσει των ΥΔΥ που
επιβλήθηκαν στην εν λόγω γραμμή, το κράτος μέλος μπορεί
να περιορίσει την πρόσβαση στην εν λόγω γραμμή σε έναν
μόνο αερομεταφορέα, για μέγιστη περίοδο τριών ετών και να
προβλέψει δημόσιο διαγωνισμό που μπορεί να επεκταθεί σε
ομάδα γραμμών. Συμπερασματικά, η ομαδοποίηση περισσότερων γραμμών μπορεί να θεωρηθεί ως απόκριση σε σαφή
κατάρρευση της αγοράς και ως έμμεση μορφή αντιστάθμισης
η οποία, όπως και οι άμεσες αντισταθμίσεις, επιτρέπεται
μόνον στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο
δ). Σε καμία περίπτωση σε καθεστώς ΥΔΥ βάσει του άρθρου
4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) η ομαδοποίηση δεν πρέπει να
έχει ως στόχο να καταστούν κερδοφόρες δύο ξεχωριστές
γραμμές, προκειμένου να ευνοηθούν οι εργασίες ενός ή
περισσότερων αερομεταφορέων.

3.5. Ομαδοποίηση των γραμμών Alghero/Ρώμη και Alghero/Μιλάνο αφενός, καθώς και Olbia/Ρώμη και Olbia/
Μιλάνο αφετέρου
(54)

Η Ιταλική Δημοκρατία δικαιολογεί την ομαδοποίηση των
γραμμών Alghero/Ρώμη και Alghero/Μιλάνο αφενός,
καθώς και Olbia/Ρώμη και Olbia/Μιλάνο αφετέρου λόγω
της συμπληρωματικότητας και της αλληλεξάρτησης όσον
αφορά τα δρομολόγια. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές οι
εν λόγω γραμμές χαρακτηρίζονται κατά τα δύο τρίτα του
έτους από αντικειμενικά μειωμένη κίνηση λόγω της εξαιρετικά μεγάλης εξάρτησης της κίνησης από την εποχή του
έτους. Δεδομένου ότι για τις εν λόγω γραμμές δεν προβλέπεται καμία χρηματική αποζημίωση, η διοίκηση φέρει ευθύνη
να εξασφαλίσει έναντι των αερομεταφορέων ότι η εκμετάλλευση των δρομολογίων θα είναι βιώσιμη εφόσον δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον από οικονομικής σκοπιάς. Πρόκειται με
τον τρόπο αυτό για την υλοποίηση «των ευνοϊκών επιπτώσεων της λειτουργικής αλληλεξάρτησης», οι οποίες επιτρέπουν «κατά τη χειμερινή περίοδο την εναλλαγή των αεροσκαφών λόγω της σπανιότητας της ζήτησης» ενώ ταυτόχρονα
«η πρόβλεψη συζευγμένων γραμμών συμβάλλει στην προσέλκυση αερομεταφορέων που διατίθενται να πραγματοποιούν
δρομολόγια στις εν λόγω γραμμές». Εξάλλου, σύμφωνα με
την Ιταλική Δημοκρατία, η προσφορά που απαιτείται για τη
θερινή περίοδο μπορεί να καλυφθεί καλύτερα με την οργάνωση κοινών δρομολογίων σε ομάδα γραμμών. Η Ιταλική
Δημοκρατία υποστηρίζει τέλος ότι ο ίδιος ο κανονισμός
προβλέπει τη δυνατότητα κοινής αντιμετώπισης των διακυμάνσεων της ζήτησης, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ίδιας
εβδομάδας. Η ομαδοποίηση αυτή θα επιτρέψει συνεπώς τον
περιορισμό του κόστους και τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις
απαιτήσεις της ζήτησης. Έτσι η εν λόγω ομαδοποίηση δεν
αποτελεί περιορισμό της αγοράς αλλά αντίθετα ενδέχεται να
προσελκύσει περισσότερες εταιρείες.
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(57)

Εξάλλου οι εξηγήσεις που έδωσαν οι ιταλικές αρχές δεν
στηρίζονται σε κανένα τεχνικό ή οικονομικό αριθμητικό
στοιχείο, το οποίο να επιτρέπει να δικαιολογηθεί η ανάλυσή
τους.

Στην πράξη είναι δυνατόν να αντιπαραβληθούν τα ακόλουθα
στοιχεία:

— στις απαιτούμενες χωρητικότητες και συχνότητες πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ανά γραμμή και όχι
κατά τρόπο που να είναι δυνατόν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα μόνον με την ομαδοποίηση των γραμμών αυτών,

(55)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ομαδοποίηση των γραμμών δεν
είναι συμβατή με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α),
β) και γ) του κανονισμού. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
επάρκειας των ΥΔΥ που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις
αναφέρουν ρητά κάθε φορά την «γραμμή» χωρίς να προβλέπουν καθόλου ομαδοποίηση των γραμμών. Πρέπει συνεπώς
να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι καθένα από τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά όσον αφορά κάθε
γραμμή που εξετάζεται μεμονωμένα.

— οι υποχρεώσεις από πλευράς συχνότητας που συνδέονται
με την εν λόγω ομαδοποίηση αποδεικνύονται τόσο σημαντικές που απομακρύνουν στην πράξη τόσο μεγάλο
αριθμό πιθανών εταιρειών, οι οποίες θα επιθυμούσαν
να ανταποκριθούν στις ΥΔΥ και να εξυπηρετήσουν τη
Σαρδηνία αλλά οι οποίες επειδή δεν έχουν επιχειρησιακή
βάση σε μία από τις δύο πόλεις, αποκλείονται στην
πράξη από κάθε δυνατότητα παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Συνεπώς η ομαδοποίηση έχει μάλλον ως αποτέλεσμα να κλείσει την αγορά,

(56)

Επιπλέον, η ερμηνεία αυτή συνάδει με τις απαιτήσεις της
αρχής της αναλογικότητας. Μια τέτοια ομαδοποίηση γραμμών θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να επιβάλλουν ΥΔΥ σε
γραμμές, στις οποίες τέτοιες υποχρεώσεις δεν είναι αναγκαίες
για να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή υπηρεσιών. Η δυνατότητα ομαδοποίησης γραμμών αναφέρεται μόνον στο άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο δ), στο οποίο αναφέρεται ότι το
δικαίωμα εκμετάλλευσης των εν λόγω υπηρεσιών παρέχεται
μετά από δημόσιο διαγωνισμό «είτε για μια συγκεκριμένη
γραμμή είτε για περισσότερες». Η εν λόγω ρητή αναφορά
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αποκλείει αντίθετα
την εφαρμογή παρόμοιας ομαδοποίησης στο πλαίσιο της
εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και γ). Επειδή ακριβώς η αγορά δεν επέτρεψε σε κάποιον

— είναι προφανές στο πλαίσιο αυτό ότι οι ΥΔΥ που έχουν
ομαδοποιηθεί με τον τρόπο αυτό επιτρέπουν σε μικρό
μόνον αριθμό εταιρειών που είναι ήδη εγκατεστημένες
επιτόπου να ανταποκριθούν θετικά. Συνεπώς η καθιέρωση ΥΔΥ απομάκρυνε εταιρείες που εκτελούσαν ή
είχαν την πρόθεση να εκτελέσουν δρομολόγια στις
γραμμές από τη Ρώμη ή το Μιλάνο, ακριβώς με προορισμό καθέναν από τους δύο υπόψη αερολιμένες, ήτοι την
Olbia και το Alghero. Συνεπώς, ακόμη και αν το επιθυμούσαν οι εν λόγω αερομεταφορείς δεν ήταν σε θέση
να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για μια εκμετάλλευση που θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή στα δρομολόγια
τους. Συνεπώς παρόμοιες ομαδοποιήσεις απομάκρυναν
και άλλες πιθανές εταιρείες.
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δηνία να παραμείνουν συνδεδεμένοι με την πολιτιστική κοινότητα καταγωγής τους (1). Ωστόσο, ακόμη και αν ένας
τέτοιος στόχος μπορούσε να θεωρηθεί θεμιτός στόχος δημόσιου συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) εδάφιο i) του κανονισμού, το μέτρο
είναι προφανώς δυσανάλογο. Καταρχάς το μέτρο ισχύει για
κάθε άτομο που έχει γεννηθεί στη Σαρδηνία αλλά δεν διαμένει εκεί, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει τον σύνδεσμο
που μπορεί να υφίσταται ακόμη, για παράδειγμα από οικογενειακής πλευράς, ανάμεσα στο υπόψη άτομο και στην
περιοχή καταγωγής του. Δεύτερον, το μέτρο εφαρμόζεται
ανεξάρτητα από τα οικονομικά μέσα που διαθέτει κάθε μετανάστης. Τρίτον, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Σαρδηνίας που οφείλουν να μετακινηθούν προς την ηπειρωτική
Ιταλία, σχετικά συχνά προκειμένου να επωφεληθούν από
ορισμένες βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία) ή να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες αναγκαίες για την ανάπτυξη της Σαρδηνίας, οι μετανάστες ταξιδεύουν στη Σαρδηνία μόνον περιστασιακά (το πολύ ποσοστό 50 % των ατόμων
που ενδεχομένως καλύπτει το μέτρο για ένα ετήσιο ταξίδι
σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές). Συνεπώς το συνολικό
κόστος των περιστασιακών αυτών μετακινήσεων είναι σχετικά
μικρότερο σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι
κάτοικοι της Σαρδηνίας και μπορούν να καλυφθούν εύκολα,
στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, από τους μετανάστες χωρίς να απαιτείται να προβλεφθεί η έκπτωση που
προβλέπεται στα διατάγματα 35 και 36. Τέλος δεδομένου
ότι ορισμένοι μετανάστες δεν διαθέτουν τα αναγκαία μέσα
για να καλύψουν την τιμή ετήσιας πτήσης στη Σαρδηνία, ένα
επαρκέστερο και λιγότερο περιοριστικό μέτρο θα ήταν η
προσφορά ενισχύσεων στους εν λόγω μετανάστες.

Οι περιοριστικές αυτές επιπτώσεις είναι ακόμη πιο σημαντικές λαμβανομένου υπόψη του όγκου της αντίστοιχης
αγοράς (σύνολο επιβατών το 2005 — αριθμητικά στοιχεία
της Ιταλικής Δημοκρατίας)

— Olbia/Ρώμη και Olbia/Μιλάνο: 731 349 (390 186 το
καλοκαίρι και 341 163 το χειμώνα).

— Alghero/Ρώμη και Alghero/Μιλάνο: 502 820 (184 273
το καλοκαίρι και 318 547 το χειμώνα).

Υπό τους όρους αυτούς είναι απίθανο οι γραμμές ανάμεσα
στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ιταλίας και τους αερολιμένες της Olbia και του Alghero στη Σαρδηνία, να είναι
τόσο λίγο ελκυστικές που να πρέπει να ομαδοποιηθούν ώστε
να γίνουν ελκυστικές.

(58)

Συνεπώς η Επιτροπή θεωρεί ότι η ομαδοποίηση ορισμένων
γραμμών είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό και αδικαιολόγητα περιοριστική.

3.6. Προτιμησιακοί ναύλοι για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στη Σαρδηνία αλλά δεν κατοικούν εκεί
(59)

(60)

(61)

Τα διατάγματα 35 και 36 απαιτούν οι αερομεταφορείς να
εφαρμόζουν προτιμησιακούς ναύλους για τα άτομα που
έχουν γεννηθεί στη Σαρδηνία αλλά δεν κατοικούν εκεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων αφορά το πολύ 220 000
άτομα και στην πραγματικότητα μάλλον προσεγγίζει τις
110 000, αν θεωρηθεί ότι 50 % από αυτά θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι ετησίως.

Στην πράξη το μέτρο αυτό θα ευνοήσει κατά πλειοψηφία
ευρωπαίους πολίτες ιταλικής ιθαγένειας σε σχέση με τους
πολίτες άλλης ιθαγένειας. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως
προφανώς διακριτική βάσει της ιθαγένειας και κατά συνέπεια
αντίθετη στη συνθήκη. Ένα τέτοιο μέτρο στο πλαίσιο καθεστώτος ΥΔΥ θα μπορούσε να είναι αποδεκτό εφόσον η διαφορετική μεταχείριση θα στηριζόταν σε αντικειμενικά κριτήρια ανεξάρτητα της ιθαγένειας των ενδιαφερόμενων και ανάλογα με τον θεμιτά επιδιωκόμενο σκοπό βάσει του εθνικού
δικαίου.

Όμως η Ιταλική Δημοκρατία αναφέρει ότι το μέτρο απαιτείται κυρίως για να επιτρέψει στους μετανάστες από τη Σαρ-
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(62)

Υπό τους όρους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω
διάταξη είναι δυσανάλογη και ασυμβίβαστη με τον κανονισμό.

3.7. Εφαρμογή στο σύνολο του συστήματος των αερολιμένων
(63)

Τα διατάγματα 35 και 36 προβλέπουν ότι η εφαρμογή των
ΥΔΥ προς τη Ρώμη και το Μιλάνο καλύπτει το σύνολο των
αντίστοιχων συστημάτων αερολιμένων, όπως αναφέρονται
στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού ήτοι:
— τους αερολιμένες Fiumicino και Ciampino για τη Ρώμη,
— τους αερολιμένες Linate, Malpensa και Bergamo για το
Μιλάνο.

(64)

Υπενθυμίζεται ότι οι ΥΔΥ του 2000 κάλυπταν τους αερολιμένες «Ρώμης (Fiumicino) και Μιλάνου». Στο πλαίσιο της
συγκρότησης του συστήματος αερολιμένων του Μιλάνου,
βάσει του άρθρου 8 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού,
η Ιταλία επεξέτεινε αυτομάτως την εφαρμογή των ΥΔΥ στο
σύνολο του οικείου συστήματος αερολιμένων.

(1) Επιστολή της Ιταλικής Δημοκρατίας της 6ης Οκτωβρίου 2006,
σ. 72-74.

15.5.2007

(65)

(66)
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Η Ιταλική Δημοκρατία δικαιολόγησε την επιλογή της για
τεχνικούς μόνον λόγους οι οποίοι την οδήγησαν να εντάξει
αυτόματα το σύνολο κάθε συστήματος αερολιμένων.
Ωστόσο, η Ιταλική Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι το κύριο
ενδιαφέρον των ΥΔΥ αφορούσε τους αερολιμένες Ρώμη-Fiumicino και Μιλάνο-Linate, οι οποίοι ευνοούνται από τους
αποδέκτες των ΥΔΥ και λόγω της εγγύτητάς τους με το
κέντρο της αντίστοιχης πόλης, αυτό μάλιστα δικαιολογεί
το γεγονός ότι οι ΥΔΥ προβλέπουν πως «αναλόγως των
διαθέσιμων χρονοθυρίδων, τουλάχιστον το 50 % των προβλεπόμενων συνδέσεων μεταξύ των αερολιμένων της Σαρδηνίας και των αερολιμένων της Ρώμης και του Μιλάνου πρέπει
να εκτελείται από και προς το Fiumicino και από και προς
το Linate» (1).
Η Ιταλική Δημοκρατία συμφώνησε ότι «αποδείχτηκε αντικειμενικά πως οι αερολιμένες Fiumicino για τη Ρώμη και
Linate για το Μιλάνο αντιπροσωπεύουν για τους χρήστες
τον ανετότερο, καλύτερα εξυπηρετούμενο και ελκυστικότερο
προορισμό, δεδομένου ότι είναι οι αερολιμένες που βρίσκονται πλησιέστερα και συνδέονται καλύτερα με το κέντρο των
δύο πόλεων». Έδωσε έτσι την εξήγηση πως «προκειμένου να
εξασφαλιστεί καλύτερη εξυπηρέτηση που να καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων των χρηστών, κρίθηκε
σκόπιμο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αερομεταφορείς
που θα δέχονταν τις ΥΔΥ να έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν πλήρως τους εν λόγω αερολιμένες και να χρησιμοποιήσουν άλλους (λιγότερο άνετους και ενδιαφέροντες για
τους χρήστες) που να αποτελούν μέρος του ιδίου συστήματος αερολιμένων» (2).

(67)

Φαίνεται εξάλλου ότι στην πράξη οι πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται μόνον από
τους αερολιμένες Fiumicino και Linate.

(68)

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή αμφιβάλλει για την
αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέτρου, το οποίο θεωρεί δυσανάλογο σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή
εξασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησης προς την ηπειρωτική χώρα και γεωγραφική συνοχή. Το συγκεκριμένο μέτρο
έχει ως άμεσα αποτέλεσμα την απομάκρυνση των περιστασιακών αερομεταφορέων, χωρίς να επηρεάζεται η αρχή των
ΥΔΥ και συμβάλλει στο οριστικό κλείσιμο της αγοράς για
νέες εταιρείες στις πλέον χρησιμοποιούμενες γραμμές, ιδίως
κατά τη θερινή περίοδο.

(69)

Εντούτοις, η Ιταλική Δημοκρατία αναγνώρισε ότι ο κομβικός
αερολιμένας της Malpensa έπαιζε ζωτικό ρόλο για τις διεθνείς ανταποκρίσεις, ενώ οι αερολιμένες Ciampino και Bergamo, ως εσωτερικοί κόμβοι για τις εταιρείες χαμηλού
κόστους, ανταποκρίνονταν στην κοινοτική αρχή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στην υλοποίηση για μια
νήσο σαν την Σαρδηνία του στόχου της γεωγραφικής συνοχής με το σύνολο των περιφερειών της Ευρώπης. Κατά
συνέπεια, η Ιταλική Δημοκρατία ανέλαβε τη δέσμευση να
τροποποιήσει το διάταγμα 35 για να μην εφαρμόσει τις
ΥΔΥ στους αερολιμένες Malpensa, Bergamo και
Ciampino (3).

(1) Σημείο 1.2 της Ανακοίνωσης της 24ης Μαρτίου 2006.
(2) Επιστολή της Ιταλικής Δημοκρατίας της 6ης Οκτωβρίου 2006, σ. 78.
(3) Επιστολή της Ιταλικής Δημοκρατίας της 15ης Νοεμβρίου 2006, σ. 3.
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(70)

Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω δέσμευση απαντά πράγματι
στις αμφιβολίες, οι οποίες μπορούν να αρθούν, και ότι η εν
λόγω τροποποίηση του διατάγματος θα επιτρέψει να μειωθεί
σημαντικά η επίπτωση των αδικαιολόγητων περιορισμών που
επεβλήθησαν με τις ΥΔΥ, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
μετακίνησης της Σαρδηνίας, χωρίς να επιβληθούν στις σχετικές αγορές δυσανάλογοι περιορισμοί.

(71)

Βάσει της ανωτέρω δέσμευσης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η
Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει σε μεγαλύτερο βάθος
την ανάλυσή της για τον δυσανάλογο χαρακτήρα της εφαρμογής στο σύνολο των συστημάτων αερολιμένων του Μιλάνου και της Ρώμης, διατηρώντας το δικαίωμα να επανέλθει
ενδεχομένως στο ζήτημα αυτό για τις υφιστάμενες και τις
μελλοντικές ΥΔΥ.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(72)

Βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η Ιταλική Δημοκρατία, η
Επιτροπή δεν αμφισβητεί την αρχή της εφαρμογής ΥΔΥ στις
γραμμές μεταξύ της Σαρδηνίας και της ηπειρωτικής Ιταλίας,
η οποία βάσει της συχνότητας και της χωρητικότητας καθώς
και των ναύλων μπορεί να αποδειχτεί αναγκαία, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκών υπηρεσιών στις υπόψη
γραμμές.

(73)

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένοι από τους επιβληθέντες όρους βάσει των διαταγμάτων 35 και 36 της Ιταλικής
Δημοκρατίας είναι αδικαιολόγητα περιοριστικοί ή δυσανάλογοι.

(74)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιβληθείσες ΥΔΥ βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού συνεπάγονται ότι κάθε αερομεταφορέας που προτίθεται να
εφαρμόσει τις ΥΔΥ πρέπει να μπορεί να εκτελέσει δρομολόγια στην εν λόγω γραμμή ανεξάρτητα από τη στιγμή κατά
την οποία προτίθεται να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών
του. Συνεπώς η χρήση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας
για τον εκ των προτέρων αποκλεισμό κάθε εταιρείας που δεν
έχει υποβάλει την υποψηφιότητα της πριν από την εν λόγω
προθεσμία είναι αδικαιολόγητα περιοριστική και ασύμβατη
με τον κανονισμό.

(75)

Παρόλο που είναι εύλογη η πρόβλεψη περιόδου για την
εξασφάλιση της συνέχειας των δρομολογίων, η Επιτροπή
εκτιμά ότι η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας οφείλει να έχει ως αποτέλεσμα η διάρκεια της εν λόγω περιόδου,
να είναι εύλογη και ότι στο πλαίσιο καθεστώτος ΥΔΥ βάσει
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), η εν λόγω
περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(76)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν
στην ENAC για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των
εταιρειών προκειμένου να αποφευχθεί η πλεονασματική
χωρητικότητα είναι αδικαιολόγητα περιοριστικές και ασυμβίβαστη με τον κανονισμό.
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Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ομαδοποίηση των γραμμών
Olbia/Ρώμη και Olbia/Μιλάνο αφενός, καθώς και Alghero/
Ρώμη και Alghero/Μιλάνο αφετέρου, είναι αδικαιολόγητα
περιοριστική και ασύμβατη με τον κανονισμό.
Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εφαρμογή μειωμένων ναύλων για τα
άτομα που γεννήθηκαν στη Σαρδηνία αλλά δεν κατοικούν
εκεί είναι δυσανάλογη και ασύμβατη με τον κανονισμό.
Η Επιτροπή αμφιβάλλει για την αναγκαιότητα εφαρμογής
των ΥΔΥ στο σύνολο των συστημάτων των αερολιμένων
της Ρώμης και του Μιλάνου, την οποία θεωρεί δυσανάλογη
σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, οι οποίοι είναι
εξασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησης προς την ηπειρωτική χώρα και εδαφική συνοχή. Ωστόσο, βάσει της
δέσμευσης της Ιταλικής Δημοκρατίας να τροποποιήσει το
διάταγμα 35 προκειμένου να μην εφαρμόσει τις ΥΔΥ
στους αερολιμένες Bergamo, Malpensa και Ciampino, η
Επιτροπή δεν συνεχίζει σε μεγαλύτερο βάθος την ανάλυσή
της, διατηρώντας το δικαίωμα να επανέλθει ενδεχομένως στο
ζήτημα αυτό για τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ΥΔΥ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Ιταλική Δημοκρατία μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει τις
Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας («ΥΔΥ») που επιβλήθηκαν με τα
διατάγματα 35 και 36 του υπουργείου Υποδομών και Αερομεταφορών της 29ης Δεκεμβρίου 2005 (δημοσιεύτηκαν στην Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana στις 11 Ιανουαρίου 2006) επί
συνόλου 16 γραμμών που συνδέουν τους τρείς αερολιμένες της
Σαρδηνίας και σειρά εθνικών αερολιμένων της ηπειρωτικής Ιταλίας,
και τα οποία δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα στις 24 Μαρτίου 2006
(διάταγμα 35) και στις 21 Απριλίου 2006 (διάταγμα 36) στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου
4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2408/92 του Συμβουλίου για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών,
υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:
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διάρκεια ή μετά την περίοδο των 30 ημερών που προβλέπεται
στα εν λόγω διατάγματα·
β) στους αερομεταφορείς δεν πρέπει να επιβληθεί περίοδος εξασφάλισης της συνέχειας των υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΥΔΥ
άνω του ενός έτους·
γ) οι ιταλικές αρχές οφείλουν να επαναξιολογήσουν την ανάγκη
διατήρησης της επιβολής ΥΔΥ σε μία γραμμή, καθώς και το
επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε κάθε αερομεταφορέα, από τη στιγμή που κάποιος νέος αερομεταφορέας
αρχίσει ή κοινοποιήσει την πρόθεσή του να αρχίσει δρομολόγια,
στην εν λόγω γραμμή και σε κάθε περίπτωση άπαξ του έτους·
δ) οι ιταλικές αρχές δεν πρέπει να εμποδίζουν τους αερομεταφορείς να παρέχουν υπηρεσίες στις υπόψη γραμμές πέραν των
ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τις συχνότητες και τις
χωρητικότητες που προβλέπονται από τις ΥΔΥ·
ε) οι αερομεταφορείς δεν πρέπει να έχουν την υποχρέωση προσφοράς προτιμησιακών ναύλων στα άτομα που έχουν γεννηθεί
στη Σαρδηνία αλλά δεν διαμένουν εκεί·
στ) οι ιταλικές αρχές δεν μπορούν να υποβάλουν το δικαίωμα
παροχής υπηρεσιών επί γραμμής μεταξύ δύο πόλεων στην υποχρέωση πραγματοποίησης δρομολογίων σε άλλη γραμμή
μεταξύ δύο πόλεων.
2.
Η Ιταλική Δημοκρατία οφείλει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή
τα μέτρα που έλαβε για να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση το
αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου 2007.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2007.

α) κάθε αερομεταφορέας που προτίθεται να εφαρμόσει τις ΥΔΥ
πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει δρομολόγια στη σχετική
γραμμή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που κοινοποίησε την
πρόθεσή του να αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών του και
εφόσον η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά τη

Για την Επιτροπή
Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Μαΐου 2007
που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν
χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες μπεναλαξύλ-Μ, φλουοξαστρομπίν, προθειοκοναζόλ,
σπιροντικλοφέν, σπιρομεσιφέν και σουλφουρυλοφθορίδιο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1929]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/333/ΕΚ)
κλοφέν. Με την απόφαση 2002/593/ΕΚ της Επιτροπής (3)
επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και ότι μπορεί να
θεωρηθεί ότι καταρχήν πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα
δεδομένα και τις πληροφορίες του παραρτήματος II και
του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

Τον Απρίλιο του 2002 το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε
αίτηση από την εταιρεία Bayer AG σχετικά με την ουσία
σπιρομεσιφέν. Με την απόφαση 2003/105/ΕΚ της Επιτροπής (4) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι καταρχήν πληροί τις απαιτήσεις
ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Τον Ιούλιο του 2002 το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε αίτηση
από την εταιρεία Dow AgroSciences Ltd σχετικά με την
ουσία
σουλφουρυλοφθορίδιο.
Με
την
απόφαση
2003/305/ΕΚ της Επιτροπής (5) επιβεβαιώθηκε ότι ο
φάκελος ήταν πλήρης και ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι καταρχήν πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις
πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος
III της εν λόγω οδηγίας.

(7)

Η επιβεβαίωση της πληρότητας των δεδομένων και των πληροφοριών ήταν αναγκαία για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέταση των φακέλων και να δοθεί στα κράτη μέλη η
δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις, για διάστημα μέχρι τριών ετών, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, ενώ
παράλληλα συμμορφώνονται προς τους όρους του άρθρου
8 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, και ιδίως προς
τον όρο που αφορά τη λεπτομερή αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό το
πρίσμα των απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία.

(8)

Για τις εν λόγω δραστικές ουσίες αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον
αιτούντα. Τα κράτη μέλη-εισηγητές υπέβαλαν στην Επιτροπή
τα σχέδια των εκθέσεων αξιολόγησης στις 4 Δεκεμβρίου
2003 (μπεναλαξύλ-Μ), 14 Οκτωβρίου 2003 (φλουοξαστρομπίν), 20 Οκτωβρίου 2004 (προθειοκοναζόλ), 18 Μαΐου
2004 (σπιροντικλοφέν), 16 Απριλίου 2004 (σπιρομεσιφέν)
και 9 Νοεμβρίου 2004 (σουλφουρυλοφθορίδιο) αντίστοιχα.

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, τον Φεβρουάριο του 2002 η Πορτογαλία
παρέλαβε αίτηση από την εταιρεία Isagro για την καταχώριση της δραστικής ουσίας μπεναλαξύλ-Μ στο παράρτημα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ
της Επιτροπής (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν
πλήρης και ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι καταρχήν πληροί
τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες
του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν
λόγω οδηγίας.

(2)

Το Μάρτιο του 2002 το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε αίτηση
από την εταιρεία Bayer CropScience σχετικά με την ουσία
φλουοξαστρομπίν. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και ότι μπορεί να θεωρηθεί
ότι καταρχήν πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και
τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος
III της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Το Μάρτιο του 2002 το Ηνωμένο Βασίλειο παρέλαβε αίτηση
από την εταιρεία Bayer CropScience σχετικά με την ουσία
προθειοκοναζόλ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και ότι μπορεί να θεωρηθεί
ότι καταρχήν πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και
τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος
III της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Τον Αύγουστο του 2001 οι Κάτω Χώρες παρέλαβαν αίτηση
από την εταιρεία Bayer AG σχετικά με την ουσία σπιροντι-

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 24.4.2007,
σ. 34).
(2) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 52.

(3) ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 60.
(4) ΕΕ L 43 της 18.2.2003, σ. 45.
(5) ΕΕ L 112 της 6.5.2003, σ. 10.
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Μετά την υποβολή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης από τα
κράτη μέλη-εισηγητές, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίο να
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από τους αιτούντες και να
κληθούν τα κράτη μέλη-εισηγητές να εξετάσουν τις εν λόγω
πληροφορίες και να υποβάλουν την αξιολόγησή τους. Ως εκ
τούτου, συνεχίζεται ακόμη η εξέταση των φακέλων και δεν
είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από την οδηγία
91/414/ΕΟΚ.
Δεδομένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν μέχρι
τώρα λόγοι άμεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν τις προσωρινές εγκρίσεις,
οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες, για διάστημα
24 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση
της εξέτασης των φακέλων. Αναμένεται ότι εντός 24 μηνών
θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η διαδικασία λήψης
απόφασης σχετικά με την έκδοση απόφασης για την πιθανή
καταχώριση των ουσιών μπεναλαξύλ-Μ, φλουοξαστρομπίν,
προθειοκοναζόλ, σπιροντικλοφέν, σπιρομεσιφέν και σουλφουρυλοφθορίδιο στο παράρτημα Ι.
Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

15.5.2007

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
μπεναλαξύλ-Μ, φλουοξαστρομπίν, προθειοκοναζόλ, σπιροντικλοφέν,
σπιρομεσιφέν ή σουλφουρυλοφθορίδιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

15.5.2007
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ΙΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 2007/334/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαΐου 2007
για την τροποποίηση και παράταση της κοινής δράσης 2006/304/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση ομάδας
προγραμματισμού της ΕΕ (ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) σχετικά με πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων στο πεδίο του κράτους δικαίου και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς στο
Κοσσυφοπέδιο
και του αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο κατά την περίοδο αυτή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,

(5)

Η κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να παραταθεί
και να τροποποιηθεί αναλόγως,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:
(1)

Στις 10 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ (1) για τη σύσταση ομάδας προγραμματισμού της ΕΕ (ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) σχετικά με
πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο
πεδίο του κράτους δικαίου και, ενδεχομένως, σε άλλους
τομείς στο Κοσσυφοπέδιο.

Άρθρο 1
Η κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
(2)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την
κοινή δράση 2006/918/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την
τροποποίηση και παράταση της κοινής δράσης
2006/304/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Στις 27 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας συνέστησε να παραταθεί η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου για
νέα περίοδο, καταρχήν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2007 και
ανάλογα με την εξέλιξη του έργου των Ηνωμένων Εθνών.

(4)

Με στόχο την ομαλή μετάβαση από την UNMIK στην επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, την ημέρα της μεταβίβασης των επιλεγμένων καθηκόντων της UNMIK στην επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων συνεπεία της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να χρησιμεύσει ως όχημα για την περαιτέρω
ανάπτυξη της αποστολής της επιχείρησης της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο κατά τη μεταβατική
περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί στενή
συνεργασία μεταξύ του αρχηγού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου

(1) ΕΕ L 112 της 26.4.2006, σ. 19. Κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε με
την κοινή δράση 2006/918/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 349 της 12.12.2006, σ. 57).

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.
Ο ΓΓ/ΥΕ παρέχει καθοδήγηση στον αρχηγό της ΟΠΕΕ
Κοσσυφοπεδίου. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης της
ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν
από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης,
ο ΓΓ/ΥΕ παρέχει καθοδήγηση στον αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου μέσω του αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για
τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος
διοριστεί.»·

β) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

«4.
Ο αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου ηγείται της
ομάδας αυτής και αναλαμβάνει την καθημερινή της διαχείριση. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν από την
έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης, ο αρχηγός
της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου ενεργεί υπό τη διεύθυνση του
αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων
στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος διοριστεί.»·
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γ) η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
«5.
Ο αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου υποβάλλει
έκθεση στον ΓΓ/ΥΕ. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης
της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν
από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης, ο
αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου υποβάλλει έκθεση στον
ΓΓ/ΥΕ μέσω του αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη
διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος
διοριστεί.»·
δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«6.
Αφού η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας καταλήξει
σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το διορισμό του αρχηγού της
επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, η σύνδεση και
ο συντονισμός διασφαλίζονται καταλλήλως από τον αρχηγό
της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.»
2) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

3) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Επανεξέταση
Έως τις 15 Ιουλίου 2007, το Συμβούλιο θα κρίνει κατά πόσον
η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου πρέπει να συνεχισθεί πέραν της 1ης
Σεπτεμβρίου 2007, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ομαλής
μετάβασης προς πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση
κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο.»
4) Το άρθρο 15 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.

Λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2007.»
Άρθρο 2

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 4 της κοινής δράσης 2006/918/ΚΕΠΠΑ αυξάνεται
κατά 43 955 000 ευρώ προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που
συνδέονται με την εντολή της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου για την
περίοδο από την 1η Ιουνίου 2007 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

«Άρθρο 7
Συμμετοχή τρίτων κρατών
Με την επιφύλαξη της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και
του ενιαίου θεσμικού πλαισίου της, τρίτα κράτη καλούνται ενδεχομένως να συμβάλουν στην ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου, μετά την
εγκατάσταση της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων
στο Κοσσυφοπέδιο, υπό τον όρο ότι καλύπτουν το κόστος του
προσωπικού που έχουν αποσπάσει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί, η ιατρική κάλυψη, τα επιδόματα, η ασφάλιση
υψηλού κινδύνου και τα έξοδα ταξιδίου προς και από την
περιοχή αποστολής, και ότι συμβάλλουν στις τρέχουσες δαπάνες
της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου, ανάλογα με την περίπτωση.
Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να λάβει τις δέουσες αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή
των εν λόγω συνεισφορών.»

15.5.2007

Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της
υιοθέτησής της.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
F.-W. STEINMEIER

EL

15.5.2007

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην απόφαση 2007/319/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2006, για την κρατική ενίσχυση
C 45/04 (πρώην NN 62/04) υπέρ της τσεχικής επιχείρησης παραγωγής χάλυβα Třinecké železárny, a. s.
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119 της 9ης Μαΐου 2007)
Στο εξώφυλλο και στον τίτλο της πράξης, στη σελίδα 37:
αντί:

«8ης Σεπτεμβρίου 2006»,

διάβαζε: «8ης Νοεμβρίου 2006».
Στην υπογραφή η ημερομηνία:
αντί:

«8 Σεπτεμβρίου 2006»,

διάβαζε: «8 Νοεμβρίου 2006».
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