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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 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 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 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. 756/2007 (ΕΕ L 172 της
30.6.2007, σ. 41).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 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
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ZZ

90,5
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

95,7
95,7

0709 90 70
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ZZ

87,9
87,9

0805 50 10
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UY
ZA
ZZ

46,8
64,6
61,3
57,6

0806 10 10
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EG
MA
TR
ZZ

161,0
143,6
207,0
180,9
173,1

0808 10 80
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83,0
98,6
80,8
78,6
101,8
111,8
36,3
102,1
86,6
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NZ
TR
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ZZ

71,8
77,7
80,2
139,7
98,7
93,6

0809 10 00

TR
ZZ

167,2
167,2

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
286,0
288,0
299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

157,0
157,0

0809 40 05

IL
ZZ

73,8
73,8

(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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L 195/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους
οργανισμούς παρέμβασης καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας
κατάθεσης των προσφορών αραβοσίτου που θα αρχίζει την
1η Αυγούστου για Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία,
την 1η Δεκεμβρίου για τη Σουηδία και την 1η Νοεμβρίου
για τα άλλα κράτη μέλη, και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,
τελευταία ημέρα. Στο τέλος αυτής της πρώτης φάσης η
Επιτροπή θα αναγκαστεί ενδεχομένως να καθορίσει έναν συντελεστή κατανομής για τις αποδεκτές προσφορές που θα
κατατεθούν κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης και
να ολοκληρώσει την παρέμβαση για την υπόλοιπη περίοδο
εμπορίας, εάν οι προσφερόμενες ποσότητες υπερβαίνουν την
ποσότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003. Για να μην υπάρξουν διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τους
οργανισμούς παρέμβασης και τις επιχειρήσεις με τη σύσταση
εγγυήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν άχρηστες εάν δεν υπήρχαν ποσότητες προς διάθεση, ενδείκνυται
να προβλέπεται μια περίοδος διακοπής των προσφορών
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της ημερομηνίας δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της ποσότητας που εξακολουθεί να προσφέρεται για παρέμβαση στη δεύτερη φάση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 735/2007, περιόρισε σε 1 500 000 τόνους τις ποσότητες αραβοσίτου που μπορούν να αναλάβουν οι οργανισμοί
παρέμβασης σε όλη την Κοινότητα για την περίοδο
2007/2008, σε 700 000 τόνους για την περίοδο
2008/2009 και σε 0 τόνους για την περίοδο 2009/2010.

(2)

Για να διασφαλιστεί ικανοποιητική διαχείριση του συστήματος αγοράς αραβοσίτου από τους οργανισμούς παρέμβασης και για να μπορούν οι επιχειρήσεις όλων των κρατών
μελών να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς παρέμβασης με
τους ίδιους όρους, πρέπει να προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (2) ειδικοί και λεπτομερείς κανόνες κατανομής των επιλέξιμων ποσοτήτων αραβοσίτου παρέμβασης. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί ένας μηχανισμός κατανομής των εν λόγω ποσοτήτων
που να καλύπτει τις περιόδους εμπορίας κατά τη διάρκεια
των οποίων οι φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν
προσφορές, ο οποίος θα προβλέπει για τους φορείς επαρκείς
προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών τους και θα
επιτρέπει τον καθορισμό ενιαίου συντελεστή κατανομής για
όλες τις προσφορές όταν οι προσφερόμενες ποσότητες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο
να προβλέπεται η εξέταση των προσφορών σε δύο φάσεις και
να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των προσφορών
αραβοσίτου καθώς και χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και
αναλήψεων.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των περιόδων αγοράς από τους οργανισμούς παρέμβασης οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, και
προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων, πρέπει να προβλέπεται μια πρώτη φάση

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της
29.6.2007, σ. 6).
(2) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1572/2006 (ΕΕ L 290 της
20.10.2006, σ. 29).

(4)

Λαμβανομένης υπόψη της απαραίτητης προθεσμίας προκειμένου να καθοριστεί αν χρειαστεί συντελεστής κατανομής
για την πρώτη φάση, η δεύτερη φάση κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ποσότητας που είναι διαθέσιμη για παρέμβαση, πρώτη ημέρα
κατάθεσης των προσφορών σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά
τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης η αποδοχή των προσφορών πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα αρχής γενομένης
την πρώτη Παρασκευή που έπεται της δημοσίευσης της εν
λόγω ποσότητας βάσει των προσφορών που κατατίθενται το
αργότερο την Παρασκευή και ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
Η Επιτροπή θα πρέπει να γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις μέσω
της ιστοσελίδας της, το αργότερο την Τετάρτη, την υπόλοιπη ποσότητα που διατίθεται για παρέμβαση. Εάν γίνεται
υπέρβαση της ποσότητας που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει και να δημοσιεύει ένα συντελεστή
κατανομής και να κλείσει την παρέμβαση για την τρέχουσα
περίοδο εμπορίας. Λαμβανομένων υπόψη των αγορών κατά
τις περιόδους παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η
δεύτερη φάση κατάθεσης των προσφορών πρέπει να λήγει
σε κάθε περίπτωση στις 30 Απριλίου το αργότερο όσον
αφορά την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στις 30 Ιουνίου όσο αφορά την Σουηδία και στις 31
Μαΐου όσον αφορά τα άλλα κράτη μέλη.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μηχανισμού κατανομής, θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι προσφορές αραβοσίτου δεν μπορούν ούτε να τροποποιηθούν
ούτε να αποσυρθούν. Εξάλλου, για να διασφαλιστεί η σοβαρότητα των προσφορών, κρίνεται απαραίτητο να προβλέπεται
και η σύσταση εγγύησης και να προσδιορίζονται οι κανόνες
ελέγχου του κατά πόσον είναι πραγματικές οι προσφορές και
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οι κανόνες αποδέσμευσης των εγγυήσεων. Προς το σκοπό
αυτό ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους
ίδιους κανόνες και με τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τον έλεγχο των αποθεμάτων στο πλαίσιο της δημόσιας αποθεματοποίησης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006,
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους
οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών (1). Εξάλλου, από
την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης των προσφορών της
πρώτης φάσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου ενδέχεται να περάσουν αρκετοί μήνες. Για την αποφυγή πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων κατά την κατάθεση
των προσφορών της πρώτης φάσης, κρίνεται σκόπιμο να
μην επιτρέπεται η κατάπτωση της τραπεζικής εγγύησης
που πρέπει να συσταθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς
πριν περάσει μία ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για την
κατάθεση των προσφορών.

(6)

Το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
824/2000 προβλέπει ότι η ανάληψη των σιτηρών μπορεί να
γίνει στην αποθήκη όπου βρίσκονται τη στιγμή της προσφοράς. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των συνθηκών αποθήκευσης μόλις κατατεθούν οι προσφορές πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι χώροι αποθήκευσης όπου βρίσκονται τα σιτηρά
τη στιγμή της προσφοράς θα εγγυώνται την καλύτερη
δυνατή διατήρησή τους επί μεγάλη χρονική περίοδο όσον
αφορά τον αραβόσιτο. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμο να
περιοριστεί η δυνατότητα ανάληψης των σιτηρών μέσα στην
αποθήκη του προσφέροντος και να επιτρέπεται αυτού του
είδους η ανάληψη μόνο όταν τα σιτηρά βρίσκονται στις
εγκαταστάσεις των αποθεματοποιητών κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 884/2006. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων
δεσμεύεται να εφαρμόζει κατ’ αναλογία στις σχέσεις του
με τον αποθεματοποιητή, από τη στιγμή που θα καταθέσει
την προσφορά του τους ίδιους κανόνες και τους ίδιους
όρους αποθήκευσης και ελέγχου με αυτούς που απαιτούνται
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2006.
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(8)

Το άρθρο 11α στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
824/2000 προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση
εβδομαδιαίας στατιστικής έκθεσης σχετικά με την εξέλιξη
των αποθεμάτων των σιτηρών παρέμβασης. Λαμβανομένου
υπόψη του νέου συστήματος διαχείρισης των αγορών αραβοσίτου παρέμβασης που προβλέπει ο παρών κανονισμός,
πρέπει να προσαρμοσθούν οι διατάξεις αυτές, ειδικά όσον
αφορά τους τρόπους κοινοποίησης των προσφορών από
τους οργανισμούς παρέμβασης στην Επιτροπή.

(9)

Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος,
πρέπει να προβλέπεται ότι η διαβίβαση των πληροφοριών
που απαιτεί η Επιτροπή θα γίνεται βάσει υποδειγμάτων στα
οποία θα αναγράφονται οι πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της παρέμβασης, τα οποία η
Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών και τα υποδείγματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται αφού πρώτα ενημερωθεί η επιτροπή διαχείρισης των σιτηρών και εν συνεχεία
προσαρμοστούν και επικαιροποιηθούν ενδεχομένως από την
Επιτροπή υπό τους ιδίους όρους.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Δεδομένου ότι η περίοδος παρέμβασης για την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία αρχίζει την 1η
Αυγούστου, τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός
πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή.

(12)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 τροποποιείται ως εξής:

(7)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
824/2000 προβλέπει ότι η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται
στον προσφέροντα είναι η τιμή παρέμβασης του άρθρου 4
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η
οποία ισχύει κατά την ημερομηνία που ορίζεται ως πρώτη
ημέρα παράδοσης στην ανακοίνωση αποδοχής της προσφοράς για προϊόντα που παραδίδονται στην αποθήκη,
πριν την εκφόρτωση, προσαρμοσμένης με βάση τις προσαυξήσεις και μειώσεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
824/2000. Λαμβανομένου υπόψη του νέου συστήματος
διαχείρισης των αγορών αραβοσίτου παρέμβασης που προβλέπει ο παρών κανονισμός, και συγκεκριμένα του γεγονότος
ότι οι προσφορές αραβοσίτου δεν μπορούν ούτε να αποσυρθούν ούτε να τροποποιηθούν, πρέπει να γίνεται παρέκκλιση
από τον εν λόγω κανόνα όσον αφορά τις προσφορές αραβοσίτου όταν η τιμή παρέμβασης κατά το μήνα της προσφοράς υπερβαίνει την τιμή παρέμβασης κατά το μήνα της
παράδοσης.

(1) ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 721/2007 (ΕΕ L 164 της 26.6.2007, σ. 4).

1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:
«Άρθρο 3α
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του
παρόντος κανονισμού, οι ποσότητες αραβόσιτου που είναι επιλέξιμες για παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 κατανέμονται, όσον αφορά τα έτη εμπορίας 2007/2008 και
2008/2009 σε δύο φάσεις, στη “φάση αριθ. 1” και στη
“φάση αριθ. 2”, με βάση τους όρους και τις ρυθμίσεις των
παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.
Η φάση αριθ. 1 αρχίζει την 1η Αυγούστου για Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία και Πορτογαλία, την 1η Δεκεμβρίου για τη Σουηδία και
την 1η Νοεμβρίου για τα άλλα κράτη μέλη, και διαρκεί μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου, τελευταία ημέρα κατάθεσης των προσφορών
για το σύνολο των κρατών μελών και τη φάση αυτή.
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Η φάση αριθ. 2 αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, της ποσότητας που παραμένει
στην παρέμβαση προς διάθεση για την εν λόγω φάση. Η
ημέρα αυτής είναι η πρώτη ημέρα κατάθεσης των προσφορών
σε όλες τις χώρες και η φάση αυτή λήγει το αργότερο στις 30
Απριλίου για Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, στις 30
Ιουνίου για τη Σουηδία και στις 31 Μαΐου για τα άλλα κράτη
μέλη.
2.
Με τη λήξη της φάσης αριθ. 1, η Επιτροπή προβαίνει σε
λογιστική καταχώριση των αποδεκτών προσφορών αραβόσιτου
που καταθέτουν οι επιχειρήσεις στους οργανισμούς παρέμβασης
των κρατών μελών μέχρι τις 12.00 (ώρα Βρυξελλών) της 31ης
Δεκεμβρίου, βάσει των στοιχείων που κοινοποιούν τα κράτη
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο α)
σημείο i).
Εάν η συνολική προσφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει τις μέγιστες
ποσότητες κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η Επιτροπή καθορίζει και
δημοσιεύει το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου έναν συντελεστή κατανομής των ποσοτήτων ο οποίος έχει μέχρι έξι δεκαδικά
ψηφία. Σε περίπτωση μη υπέρβασης, ο συντελεστής κατανομής
ισούται με 1 και η Επιτροπή δημοσιεύει την υπόλοιπη ποσότητα
η οποία παραμένει στην παρέμβαση προς διάθεση στη φάση
αριθ. 2.
Στις 31 Ιανουαρίου το αργότερο, ο οργανισμός παρέμβασης του
κράτους μέλους κοινοποιεί στον προσφέροντα την αποδοχή της
προσφοράς του μέχρι ποσότητας ίσης προς την προσφερόμενη
πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή κατανομής.
3.
Από την 1η Τετάρτη του Φεβρουαρίου, η Επιτροπή προβαίνει σε λογιστική καταχώριση κάθε εβδομάδα όλων των αποδεκτών προσφορών αραβοσίτου που καταθέτουν οι επιχειρήσεις
στους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών το αργότερο
μέχρι τις 12.00 (ώρα Βρυξελλών) της Παρασκευής της προηγούμενης εβδομάδας, βάσει των στοιχείων που κοινοποιούν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).
Όταν γίνεται υπέρβαση της ποσότητας που παραμένει στην
παρέμβαση προς διάθεση, η Επιτροπή καθορίζει και δημοσιεύει
το αργότερο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, έναν συντελεστή κατανομής των ποσοτήτων ο οποίος έχει μέχρι έξι δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση υπέρβασης, αυτός ο συντελεστής κατανομής ισούται με 1, οι προσφερόμενες ποσότητες θεωρείται ότι γίνονται
αποδεκτές και η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων
μέσω της ιστοσελίδας της http://ec.europa.eu/agriculture/
markets/crops/index_fr.htm το αργότερο μέχρι την Τετάρτη
κάθε εβδομάδας πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα που
παραμένει διαθέσιμη για παρέμβαση κατά τη διάρκεια της εν
λόγω εβδομάδας.
Το αργότερο την ένατη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ο οργανισμός παρέμβασης του κράτους μέλους κοινοποιεί στον προσφέροντα την
αποδοχή της προσφοράς του μέχρι ποσότητας ίσης προς την
προσφερόμενη πολλαπλασιασμένη, επί το συντελεστή κατανομής.
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4.
Οι προσφορές των παραγράφων 2 και 3 εγγράφονται από
τον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης κατά την ημερομηνία της
παραλαβής τους.
Προσφορές που κατατέθηκαν ούτε τροποποιούνται ούτε αποσύρονται.
5.
Οι προσφορές συνοδεύονται, επί ποινή να μην γίνουν
αποδεκτές, από την απόδειξη σύστασης εγγύησης εκ μέρους
του προσφέροντος, ύψους 15 ευρώ ανά τόνο. Η σύσταση της
εγγύησης αυτής γίνεται κατά την κατάθεση της προσφοράς
αλλά, εάν η σύστασή της γίνεται κατά την πρώτη φάση και
είναι τραπεζική εγγύηση, δεν μπορεί να καταπίπτει πριν περάσει
μία ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
6.
Η εγγύηση καλύπτει τις ποσότητες που προσφέρονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3.
Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, η εγγύηση εγγράφεται
ολόκληρη στον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι ποσότητες που βρίσκονται στο χώρο αποθήκευσης
από την κατάθεση της προσφοράς μέχρι την ανάληψη του
αραβόσιτου είναι μικρότερες από τις ποσότητες που έχει
δηλώσει ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 με την επιφύλαξη ανοχής ύψους 5 %·
β) όταν οι κατανεμηθείσες ποσότητες δεν παραδίδονται στον
οργανισμό παρέμβασης για ανάληψη σύμφωνα με τα
άρθρα 2 και 5.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου οι οργανισμοί παρέμβασης
ελέγχουν τις ποσότητες που βρίσκονται στους χώρους αποθήκευσης εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τους κανόνες και τους
όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
884/2006 της Επιτροπής (*), για να διαπιστώσουν εάν όντως
βρίσκονται εκεί τα προϊόντα που αποθεματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης και ιδιαίτερα
αυτών που προβλέπονται στο σημείο B.III του παραρτήματος I
του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν τουλάχιστον το 5 % των προσφορών και το 5 % των προσφερθεισών
ποσοτήτων βάσει ανάλυσης των κινδύνων. Αυτά τα ελάχιστα
ποσοστά ελέγχων ισχύουν μόνο για τη φάση αριθ. 1.
Ολόκληρη η εγγύηση αποδεσμεύεται:
α) για τις προσφερόμενες ποσότητες που δεν έχουν κατανεμηθεί·
β) για τις προσφερόμενες ποσότητες που έχουν κατανεμηθεί
μόλις θα έχει αναληφθεί το 95 % της κατανεμηθείσας ποσότητας από τον οργανισμό παρέμβασης.
___________
(*) ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 35.».
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2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, το σημείο ε) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«ε) κέντρο παρέμβασης για το οποίο έγινε η προσφορά και
όταν εφαρμόζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του παρόντος κανονισμού η δέσμευση του προσφέροντος να εγγυηθεί στις σχέσεις του με τον αποθεματοποιητή την εφαρμογή κατ’ αναλογία, όσον αφορά
τον τόπο αποθεματοποίησης που προβλέπεται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, των κανόνων και
όρων αποθήκευσης και ελέγχου που προβλέπονται από
το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 884/2006.»·
β) στην παράγραφο 3 διαγράφεται το τρίτο εδάφιο·
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Για σιτηρά άλλα πλην αραβοσίτου προσφερόμενα
στην παρέμβαση, η τελευταία παράδοση πρέπει να γίνεται
το αργότερο στο τέλος του τέταρτου μετά το μήνα παραλαβής της προσφοράς, και πάντως όχι μετά την 1η Ιουλίου
σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία και τις 31 Ιουλίου στα άλλα κράτη μέλη.
Για τον αραβόσιτο, η παράδοση πρέπει να γίνεται μεταξύ 1ης
Φεβρουαρίου και 30ής Απριλίου για προσφορές που κατατίθενται κατά τη φάση αριθ. 1 και το αργότερο στο τέλος
του τρίτου μετά το μήνα παραλαβής για προσφορές που
κατατίθενται κατά τη φάση αριθ. 2, αλλά σε καμιά περίπτωση
μετά την 1η Ιουλίου και πάντως όχι μετά την 1η Ιουλίου σε
Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία και τις 31 Ιουλίου
στα άλλα κράτη μέλη.».
3) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα δεύτερο και
τρίτο εδάφια:
«Αυτή η ανάληψη μπορεί να γίνει στην αποθήκη όπου βρίσκονται τα σιτηρά τη στιγμή της προσφοράς αρκεί η αποθεματοποίηση να έχει γίνει στους χώρους κάποιου “αποθεματοποιητή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 και να
εφαρμόζονται από τη στιγμή της κατάθεσης της προσφοράς
οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιοι όροι με αυτούς που προβλέπονται για τους εν λόγω χώρους μετά την ανάληψη των σιτηρών για παρέμβαση.
Όσον αφορά τον αραβόσιτο η αναλαμβανόμενη ποσότητα
δεν μπορεί να υπερβεί την κατανεμημένη ποσότητα που προβλέπεται από το άρθρο 3α παράγραφοι 2 και 3.»·
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β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6.
Για σιτηρά άλλα πλην αραβοσίτου, η τελευταία ανάληψη πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος του
δεύτερου μήνα που έπεται της τελευταίας παράδοσης του
άρθρου 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και, για τον αραβόσιτο, στο τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται καθεμιάς από
τις τελευταίες παραδόσεις του άρθρου 4 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο, και πάντως όχι μετά τις 31 Ιουλίου σε
Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία και τις 31 Αυγούστου στα άλλα κράτη μέλη.».
4) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για το σόργο που προσφέρεται κατά τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του παρόντος εδαφίου.».
5) Το άρθρο 11α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11α
1.
Για καθένα από τα σιτηρά του άρθρου 5 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, κάθε κράτος μέλος
διαβιβάζει ηλεκτρονικώς τις πληροφορίες που χρειάζονται για
τη διαχείριση της παρέμβασης, και συγκεκριμένα:
α) το αργότερο κάθε Τετάρτη και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών):
i) τις ποσότητες σιτηρών που προσφέρθηκαν για παρέμβαση από τις διάφορες επιχειρήσεις το αργότερο την
Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα
12.00 (ώρα Βρυξελλών) σύμφωνα με τα άρθρα 4 και
3α του παρόντος κανονισμού·
ii) τις ποσότητες σιτηρών, πλην αραβοσίτου, που προσφέρθηκαν στην παρέμβαση και για τις οποίες η προσφορά
αποσύρθηκε από τους προσφέροντες μετά την έναρξη της
περιόδου παρέμβασης·
iii) τις συνολικές ποσότητες που προσφέρθηκαν στην παρέμβαση μετά την έναρξη της περιόδου παρέμβασης, και
αφού αφαιρέθηκαν οι ποσότητες του σημείου ii)·
iv) τις συνολικές ποσότητες σιτηρών οι οποίες αναλήφθηκαν
μετά την έναρξη της περιόδου παρέμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·
β) την Τετάρτη που έπεται της δημοσίευσης της προκήρυξης
του διαγωνισμού, τις ποσότητες που δημοπρατήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (*)·
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γ) την Τετάρτη που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία το
κράτος μέλος καθόρισε τις παρτίδες, τις ποσότητες σιτηρών
που προορίζονται για δωρεάν διανομή σε απόρους στην
Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3730/87 του Συμβουλίου (**)·

δ) το αργότερο στο τέλος του μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάληψης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του παρόντος
κανονισμού, και για κάθε περιφέρεια του παραρτήματος III
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου (***),
τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων για το ειδικό βάρος,
την περιεκτικότητα σε υγρασία, σε θραυσμένους σπόρους και
σε πρωτεΐνες για τις αναληφθείσες παρτίδες σιτηρών.

L 195/7

στοιχείο α) σημείο i), η Επιτροπή θεωρεί ότι καμία προσφορά
δεν κατατέθηκε στο εκάστοτε κράτος μέλος.
3.
Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων της παραγράφου 1 καθορίζονται με βάση υποδείγματα που η Επιτροπή
έχει θέσει στη διάθεση των κρατών μελών. Τα υποδείγματα αυτά
χρησιμοποιούνται αφού ενημερωθεί προηγουμένως η επιτροπή
διαχείρισης των σιτηρών.
___________
(*) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.
(**) ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1.
(***) ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.
Η κοινοποίηση στοιχείων κατά την έννοια της παραγράφου 1 γίνεται ακόμη και αν δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Σε
περίπτωση μη κοινοποίησης των στοιχείων της παραγράφου 1

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του E 128 (Ερυθρό 2G) ως
χρωστικής τροφίμων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

νεπώς, η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να επαναξιολογήσει όλα τα
επί του παρόντος επιτρεπόμενα πρόσθετα τροφίμων στην ΕΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας
των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

(5)

Στο πλαίσιο αυτό η επιστημονική ομάδα για τις πρόσθετες
ύλες των τροφίμων, τα αρτύματα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα της EFSA επαναξιολόγησε την ασφάλεια της χρωστικής
E 128 (Ερυθρό 2G) και εξέδωσε σχετική γνώμη (4) στις
5 Ιουλίου 2007.

(6)

Η ΕΑΑΤ στήριξε την αξιολόγησή της στα συμπεράσματα της
έκθεσης για την εκτίμηση κινδύνου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (5) σχετικά με την ανιλίνη. Η εν λόγω έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανιλίνη πρέπει να θεωρηθεί
καρκινογόνος ουσία για την οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί
μηχανισμός γονοτοξικότητας. Καθώς η χρωστική E 128
(Ερυθρό 2G) μεταβολίζεται αμέσως και εκτεταμένως σε ανιλίνη, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν συνετό
να θεωρηθεί ότι η εν λόγω ουσία προκαλεί ανησυχίες ως
προς την ασφάλεια. Συνεπώς, η EFSA απέσυρε την ADI για
τη χρωστική E 128 (Ερυθρό 2G). Ωστόσο, η EFSA θεώρησε
ότι, εάν κατανοηθεί καλύτερα ο μηχανισμός σχηματισμού
όγκων της ανιλίνης ή εάν προκύψει ότι ο μηχανισμός
αυτός εκδηλώνεται από ένα συγκεκριμένο κατώφλι ή δεν
αφορά τον άνθρωπο, η χρωστική E 128 (Ερυθρός 2G) μπορεί να επαναξιολογηθεί εκ νέου για χρήση ως πρόσθετο
τροφίμων.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να
χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχουν στοιχεία ότι η χρήση
του δεν είναι επιβλαβής για την υγεία, η οδηγία 94/36/ΕΚ
πρέπει να τροποποιηθεί για να απαγορεύει τη χρήση της
χρωστικής E 128 (Ερυθρό 2G).

(8)

Στο ενδιάμεσο διάστημα, δεδομένου ότι η χρωστική E 128
(Ερυθρό 2G) είναι πιθανό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία, είναι σκόπιμο, για να εξασφαλιστεί το
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας που επιλέχθηκε στην
Κοινότητα, να ανασταλεί με άμεση ισχύ η χρήση της χρωστικής E 128 (Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα και η διάθεση στην
αγορά και η εισαγωγή τροφίμων που περιέχουν τη χρωστική
E 128 (Ερυθρό 2G).

(9)

Βάσει της οδηγίας 94/36/ΕΚ, η χρωστική E 128 (Ερυθρό
2G) είναι νομίμως εγκεκριμένη για χρήση σε όλα τα κράτη
μέλη. Συνεπώς, ένα κοινοτικό μέτρο είναι αναγκαίο.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση των τροφίμων που είναι πιθανό
να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,
όταν ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνει το αφορώμενο κράτος μέλος.

(2)

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994,
για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα
τρόφιμα (2) εγκρίνεται η χρήση της χρωστικής E 128 (Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα. Σύμφωνα με το παράρτημα IV της εν
λόγω οδηγίας η χρωστική E 128 (Ερυθρό 2G) επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί σε λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον 6 % και σε κιμά για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά 4 %. Και
στα δύο τρόφιμα επιτρέπεται ανώτατο όριο 20 mg/kg.

(3)

(4)

Η χρήση της εν λόγω χρωστικής έχει επιτραπεί με βάση τη
γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων που διατυπώθηκε στις 27 Ιουνίου 1975 (3). Η εν λόγω επιτροπή καθόρισε ως αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI) τα 0,1 mg/kg
σωματικού βάρους για την E 128 (Ερυθρό 2G).
Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να παρακολουθούνται
διαρκώς και, όταν χρειάζεται, να επαναξιολογούνται υπό
το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών χρήσης και των
νέων επιστημονικών στοιχείων. Καθώς οι αρχικές αξιολογήσεις πολλών προσθέτων τροφίμων χρονολογούνται ήδη από
αρκετά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι υπάρχει
ανάγκη συστηματικής επαναξιολόγησης όλων των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων για να επαληθευτεί κατά πόσον η
υφιστάμενη αξιολόγηση ασφάλειας παραμένει σε ισχύ. Συ-

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3).
(2) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(3) SCF (1975). Reports of the Scientific Committee for Food (1st series),
σ. 17, 19, 24.

(4) EFSA (2007). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives,
Flavourings, Processing aids and Materials in contact with Food
(AFC) on re-evaluation of food colours Red 2G (E 128).
(5) ECB, 2004, European Chemicals Bureau, Institute for Health and
Consumer Protection. European Union Risk Assessment Report on
Aniline. Volume 50.
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(10)

Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τακτικά τον παρόντα κανονισμό,
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες επιστημονικές πληροφορίες.

2.
Αναστέλλεται η διάθεση στην αγορά τροφίμων που περιέχουν
τη χρωστική E 128 (Ερυθρό 2G).

(11)

Λόγω της φύσης του κινδύνου, επιβάλλεται η άμεση θέση σε
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

3.
Αναστέλλεται η εισαγωγή τροφίμων που περιέχουν τη χρωστική E 128 (Ερυθρό 2G).

(12)

Για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους πρέπει να καθοριστούν μεταβατικές περίοδοι για να καλυφθούν τα λουκάνικα
προγεύματος και ο κιμάς για μπιφτέκια που περιέχουν τη
χρωστική E 128 (Ερυθρό 2G), τα οποία έχουν διατεθεί στην
αγορά σύμφωνα με την οδηγία 94/36/ΕΚ, καθώς και τα
φορτία εμπορευμάτων που απεστάλησαν από τρίτες χώρες
για την Κοινότητα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Αναστέλλεται η χρήση της χρωστικής E 128 (Ερυθρό 2G) σε
τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV της οδηγίας
94/36/ΕΚ.

1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα λουκάνικα
προγεύματος και ο κιμάς για μπιφτέκια που περιέχουν τη χρωστική
E 128 (Ερυθρό 2G) τα οποία διατέθηκαν στην αγορά σύμφωνα με
την οδηγία 94/36/ΕΚ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισμού μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως την
τελική ημερομηνία ανάλωσης ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
2.
Το άρθρο 1 δεν ισχύει για παρτίδες λουκάνικων προγεύματος
και κιμά για μπιφτέκια που περιέχουν τη χρωστική E 128 (Ερυθρό
2G) όταν ο εισαγωγέας αυτών των τροφίμων μπορεί να αποδείξει
ότι τα φορτία αυτά είχαν αποσταλεί από την αφορώμενη τρίτη χώρα
και ήταν καθ’ οδόν προς την Κοινότητα πριν από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 885/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
σχετικά με τη μη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή για το βούτυρο στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004
βλήθηκαν σε συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας,
κρίνεται σκόπιμο να μη χορηγηθεί επιστροφή για την
περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 24 Ιουλίου
2007.

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 3 τρίτο εδάφιο,

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής, της
26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν
ορισμένα είδη βουτύρου (2), προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για
θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την
εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3), και ύστερα από εξέταση των προσφορών που υπο-

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 24 Ιουλίου 2007, δεν χορηγείται καμία
επιστροφή κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα και τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 της Επιτροπής
(ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 276/2007 (ΕΕ L 76 της 16.3.2007,
σ. 16).
(3) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 128/2007 (ΕΕ L 41 της 13.2.2007,
σ. 6).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 886/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων εισαγωγής που ζητήθηκαν για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007
έως 30 Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
996/97 για το κατεψυγμένο διάφραγμα βοοειδών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
βοείου κρέατος (1),
τον κανονισμό (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 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97 της Επιτροπής της 3ης
Ιουνίου 1997 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το
κατεψυγμένο διάφραγμα βοοειδών που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (3) άνοιξε δασμολογική ποσόστωση
για την εισαγωγή προϊόντων του κλάδου βοείου κρέατος.

(2)

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως
30 Ιουνίου 2008 αφορούν ποσότητες μεγαλύτερες από τις
διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί ο
αριθμός πιστοποιητικών εισαγωγής που μπορούν να χορηγηθούν με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής των αιτούμενων ποσοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες αφορούν την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4020 και έχουν υποβληθεί για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου
2008 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 996/97 εφαρμόζεται
συντελεστής κατανομής 0,970873 %.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).
(3) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2007 (ΕΕ L 133 της 25.5.2007,
σ. 15).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 887/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα
τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη
κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός
ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων
καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα
θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών
στόχων.

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 3,

(5)

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1043/2005 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του
ποσοστού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση,
οι επιστροφές στη παραγωγή, οι ενισχύσεις ή τα άλλα μέτρα
ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον εν λόγω τομέα, για
τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 ή τα εξομοιούμενα
προϊόντα.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, εάν το γάλα αυτό και η καζεΐνη που
παρασκευάζεται από αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες
προϋποθέσεις.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999
του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας
γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην
αγορά της Κοινότητας (3), επιτρέπεται η παροχή στις βιομηχανίες, οι οποίες παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα,
βουτύρου και κρέμας γάλακτος σε μειωμένη τιμή.

(8)

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)

(4)

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999 ορίζει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών
στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) του κανονισμού
αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με
τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της
30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, όσον αφορά το
σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια
καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων
στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (2) προσδιορίζει τα προϊόντα
για τα οποία θα καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει
να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το πoσοστό της επιστροφής ανά
100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα
θα καθορίζεται κάθε μήνα.
Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος,
εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να

(1) EE L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 της Επιτροπής (EE L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/2007 (ΕΕ L 106 της 24.4.2007,
σ. 31).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και
στο άρθρο 1 του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
(3) ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 96/2007 (ΕΕ L 25 της
1.2.2007, σ. 6).
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 27 Ιουλίου 2007 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης (1)
(EUR/100 kg)
Ποσοστά των επιστροφών
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Περιγραφή εμπορευμάτων

Σε περιπτώσεις
προκαθορισμού των
επιστροφών

Λοιπές

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες < 1,5 % (PG 2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 3501

—

—

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα,
υπό μορφή προϊόντων εξομοιουμένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέμα
γάλακτος σε μειωμένη τιμή, που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

0,00

0,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή
κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

0,00

0,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή
ανώτερης του 40 % κατά βάρος

0,00

0,00

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

0,00

0,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες 26 % (PG 3):

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):

(1) Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές στην Ανδόρρα, το Γιβραλτάρ, τη Θέουτα, τη Μελίλια, την
Αγία Έδρα (Κράτος της Πόλης του Βατικανού), το Λιχτενστάιν, τις κοινότητες Livigno και Campione d’Italia, τη νήσο Heligoland, τη
Γροιλανδία, τις νήσους Φερόε, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου
αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται
στην Ελβετική Συνομοσπονδία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 888/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα των τομέων των
σιτηρών και του ρυζιού εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της
συνθήκης
τον προκαθορισμό των επιστροφών αποτελεί μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του διακανονισμού ανάμεσα στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), είναι αναγκαίο να
διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19
ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, πρέπει να καθορίζεται μειωμένο ποσοστό επιστροφής κατά την εξαγωγή, λαμβανομένου
υπόψη του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που
εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93
της Επιτροπής (5), για το εν λόγω βασικό προϊόν το οποίο
χρησιμοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα εντός του
οποίου θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εμπορεύματα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιμές των σιτηρών που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της πράξης
προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και
της Δανίας προβλέπει ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των κοινοτικών σιτηρών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που
έχουν ως βάση τα σιτηρά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο
να αναπροσαρμοστεί το ποσοστό επιστροφής που εφαρμόζεται για τα σιτηρά τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς
σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, η διαφορά μεταξύ των
ισοτιμιών ή τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που
απαριθμούνται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς
κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της
30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα
επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων
στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (3), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει
να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων, τα οποία κατονομάζονται, κατά περίπτωση, στο
παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο
παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003.

(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής, ανά
100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα.
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη
υπαγόμενα στο παράρτημα I της συνθήκης, ενδέχεται να
τεθούν σε κίνδυνο λόγω του προκαθορισμού υψηλών ποσοστών επιστροφής. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο σε τέτοιες
περιπτώσεις να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα χωρίς
ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσοστού επιστροφής για

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 της Επιτροπής
(ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).
(3) ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 447/2007 (ΕΕ L 106 της 24.4.2007,
σ. 31).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται για τα βασικά
προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που
απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.
(4) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(5) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1584/2004 (ΕΕ L 280 της
31.8.2004, σ. 11).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστρoφών που εφαρμόζονται από την 27η Ιουλίου 2007 για oρισμένα πρoϊόντα σιτηρών και ρυζιoύ
εξαγόμενα υπό μoρφή εμπoρευμάτων μη υπαγoμένων στo παράρτημα I της συνθήκης (*)
(EUR/100 kg)
Ποσοστό επιστροφών ανά 100 kg βασικού
προϊόντος
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων (1)

Σε περίπτωση προκαθορισμού επιστροφών

Άλλα

– κατά τις εξαγωγές προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής

—

—

– σε άλλες περιπτώσεις

—

—

—

—

—

—

—

—

– – σε άλλες περιπτώσεις

—

—

1002 00 00

Σίκαλη

—

—

1003 00 90

Κριθάρι
– σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– σε άλλες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώμη

—

—

1005 90 00

Καλαμπόκι που χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή:

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1,598

1,598

—

—

1,598

1,598

—

—

2,131

2,131

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:
– κατά τις εξαγωγές προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και 1902 19, προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής
– σε άλλες περιπτώσεις:
– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (2)
– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208

(3)

– αμύλου:
– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (2)
– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – σε άλλες περιπτώσεις
– γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνης και σιροπιού μαλτοδεξτρίνης των κωδικών
ΣΟ 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (2)
– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – σε άλλες περιπτώσεις
– – σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208

(3)

– άλλες μορφές (συμπεριλαμβανομένης της μη μεταποιημένης)
Άμυλο γεωμήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 παρόμοιο με προϊόν το οποίο προέρχεται από τη
μεταποίηση του αραβοσίτου:
– όταν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 (2)
– σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– σε άλλες περιπτώσεις

(*) Τα ποσοστά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στους πίνακες I και II του
Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα
οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία και στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.
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(EUR/100 kg)
Ποσοστό επιστροφών ανά 100 kg βασικού
προϊόντος

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή προϊόντων (1)

Σε περίπτωση προκαθορισμού επιστροφών

Άλλα

Ρύζι λευκασμένο:
– με στρογγυλούς κόκκους

—

—

– με μεσαίους κόκκους

—

—

1006 40 00

– με μακριούς κόκκους
Ρύζι σε θραύσματα

—
—

—
—

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους, πλην του υβριδίου, που προορίζεται για σπορά

—

—

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση βασικού προϊόντος ή/και τα εξομοιούμενα προς αυτά, εφαρμόζονται οι συντελεστές που παρατίθενται στο
παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής.
(2) Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
(3) Τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 (ΕΕ L 258 της
16.10.1993, σ. 6).
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90, τα οποία παρασκευάζονται από την ανάμιξη σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης, η επιστροφή κατά την εξαγωγή αφορά μόνον το σιρόπι γλυκόζης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα με τα
προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή σε
άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν.

(5)

Για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων
αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό
μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η ασήμαντη συμμετοχή
της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο δεν καθιστά προς το
παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την
εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα
ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά τον μήνα. Είναι
δυνατό να τροποποιείται ενδιάμεσα.

(8)

Ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατό να υποστούν θερμική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στη χορήγηση επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος.
Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία
περιέχουν προζελατινοποιημένο άμυλο, δε δύναται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1785/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατό να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1785/2003 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως
των διαθέσιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και
των θραυσμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά
της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της
όρυζας, των θραυσμάτων της και των προϊόντων του
τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά
άρθρα έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των
τιμών και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η
οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (3) σχετικά
με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, ορίζει, στο
άρθρο 2, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής (ΕΕ
L 280 της 31.8.2004, σ. 13).
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (ΕΕ L 312 της
23.12.1995, σ. 25).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των μεταποιημένων προϊοντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Προορισμός

Μονάδα
μέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
38,36
29,83
25,57
25,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
27,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,97

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισμός

Μονάδα
μέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

24,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
34,10
34,10
34,10
34,10
0,00
0,00
0,00
33,40
25,57
33,40
25,57
25,57
33,40
25,57
35,00
24,29
25,57

(1) Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987,
σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι λοιποί προορισμοί ορίζονται ως εξής:
C10: Όλοι οι προορισμοί.
C14: Όλοι οι προορισμοί πλην της Ελβετίας και της Λιχτενστάιν.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 890/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση
τα σιτηρά
κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών», κυρίως για τον αραβόσιτο,
το κατ' εξοχήν χρησιμοποιούμενο σιτηρό για την παρασκευή
των ε ξαγομένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που
παράγονται από αυτό και για τα «άλλα σιτηρά» που θα είναι
τα επιλεγμένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο
και τα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων σιτηρών
που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή
αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (2) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.
Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των
διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο

(4)

Για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής
διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική
πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(5)

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά σιτηρών, και ιδίως οι
προοπτικές εφοδιασμού, οδηγεί στην κατάρτηση των επιστροφών στην εξαγωγή.

(6)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και υπάγονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1517/95, είναι καθορισμένες σύμφωνα
με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Προϊόντα σιτηρών

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:
Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005,
1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των
προϊόντων αραβοσίτου

C10

EUR/t

0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
C10: Όλοι οι προορισμοί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 891/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στον τομέα των σιτηρών
(2)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της
29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίστηκαν από τον
παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθούν με τους
συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, προκειμένου να καθοριστεί το
ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής, της
30ής Ιουνίου 1993, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και (ΕΟΚ)
αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικά
με τα καθεστώτα επιστροφές στην παραγωγή στους τομείς
σιτηρών και του ρυζιού, αντιστοίχως (2), καθορίζει τους
όρους χορηγήσεως της επιστροφής στην παραγωγή. Η
βάση υπολογισμού καθορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισμού αυτού. Η κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη επιστροφή, διαφοροποιημένη εφόσον απαιτείται για το άμυλο
γεωμήλων, πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα και
μπορεί να τροποποιείται εάν οι τιμές του αραβοσίτου
ή/και του σίτου μεταβάλλονται κατά τρόπο σημαντικό.

Άρθρο 1
Η επιστροφή, εκφραζόμενη ανά τόνο αμύλου η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93,
καθορίζεται σε:
α) 0,00 EUR/t για το άμυλο αραβοσίτου, σίτου, κριθαριού και
βρώμης·
β) 0,00 EUR/t για το άμυλο γεωμήλων.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1950/2005 (ΕΕ L 312 της
29.11.2005, σ. 18).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 892/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων
που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Ιουλίου του 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98
στώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4154,
09.4116 και 09.4166 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά
τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου του
2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισμού, αφορούν ποσότητα η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί
σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά
εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που
πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τις
σχετικές ποσοστώσεις.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1),
(4)

Από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προκύπτει επίσης ότι
για τις ποσοστώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς
09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150,
09.4152 και 09.4153, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά
τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου του
2007, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98, αφορούν ποσότητα κατώτερη από
τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν για τις
ποσοστώσεις που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς
09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148,
09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119,
09.4166 οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98,

τον κανονισμό (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 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης
Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (3), και ιδίως το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων
ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και
υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους σύμφωνα με το
παράρτημα IX του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η υποπερίοδος του μηνός Ιουλίου είναι η τρίτη υποπερίοδος
για την ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98
και η δεύτερη υποπερίοδος για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της εν λόγω παραγράφου.

(3)

Από την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 προκύπτει ότι για τις ποσο-

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 144 της
31.5.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).
(3) ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2019/2006 (ΕΕ L 384 της
29.12.2006, σ. 48).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο
των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4154,
09.4116, 09.4166 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
327/98, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες
ημέρες του μηνός Ιουλίου του 2007, εκδίδονται πιστοποιητικά για
τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζονται οι συντελεστές
κατανομής που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.
Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4127, 09.4128,
09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117,
09.4118, 09.4119, 09.4166, που αναφέρονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 327/98 για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων,
καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

27.7.2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσότητες που κατανέμονται για την υποπερίοδο του μηνός Ιουλίου του 2007 και συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την
επόμενη υποπερίοδο, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:
α) Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες
Συντελεστής κατανομής για
για την υποπερίοδο του μηνός
την υποπερίοδο του μηνός
Σεπτεμβρίου 2007
Ιουλίου του 2007
(σε kg)

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

09.4127

— (2)

19 578 285

Ταϊλάνδη

09.4128

— (2)

1 233 332

Αυστραλία

09.4129

— (2)

305 500

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4130

— (3)

7 319

β) Δασμολογική ποσόστωση αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Όλες οι χώρες

09.4148

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες
Συντελεστής κατανομής για
για την υποπερίοδο του μηνός
την υποπερίοδο του μηνός
Οκτωβρίου του 2007
Ιουλίου του 2007
(σε kg)

— (3)

60 728

γ) Δασμολογική ποσόστωση θραυσμάτων ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Συντελεστής κατανομής για
την υποπερίοδο του μηνός
Ιουλίου του 2007

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Ταϊλάνδη

09.4149

— (2)

Αυστραλία

09.4150

— (1)

Γουιάνα

09.4152

— (1)

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

09.4153

— (2)

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4154

1,809392 %
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δ) Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Συνολικές διαθέσιμες ποσότητες
Συντελεστής κατανομής για
για την υποπερίοδο του μηνός
την υποπερίοδο του μηνός
Σεπτεμβρίου του 2007
Ιουλίου του 2007
(σε kg)

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Ταϊλάνδη

09.4112

— (3)

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

09.4116

3,329173 %

Ινδία

09.4117

— (3)

36 522

Πακιστάν

09.4118

— (3)

4 521

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4119

— (3)

58 099

Όλες οι χώρες

09.4166

1,218315 %

7 344
0

0

(1) Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.
(2) Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες ή ίσες με τις διαθέσιμες
ποσότητες.
(3) Δεν υφίσταται διαθέσιμη ποσότητα για την εν λόγω υποπερίοδο.

EL
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
που τροποποιεί την οδηγία 2003/90/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της
οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να
καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών
ειδών γεωργικών φυτών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται
από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών
ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),
Άρθρο 2
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Για εξετάσεις που άρχισαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2007, τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την εκδοχή της οδηγίας
2003/90/ΕΚ που ίσχυε πριν από την τροποποίησή της από την
παρούσα οδηγία.

Η οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής (2) εκδόθηκε για να
εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση
των ποικιλιών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά άλλες ποικιλίες, η εν λόγω
οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία
Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31
Οκτωβρίου 2007, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο
των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ
αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Το ΚΓΦΠ και η ΔΕΠΝΦΠ έχουν έκτοτε θεσπίσει περαιτέρω
κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα άλλα είδη ή έχουν
επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Νοεμβρίου 2007.

Η οδηγία 2003/90/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/91/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 17.12.2005, σ. 24).

Άρθρο 3

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) που πρέπει να συμμορφώνονται με τα
πρωτόκολλα δοκιμασιών του ΚΓΦΠ
Είδη που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Πίσον το κτηνοτροφικό

Πίσον, TP 7/1 της 6.11.2003

Αγριοκράμβη

Ελαιοκράμβη, TP 36/1 της 25.3.2004

Ηλίανθος

Ηλίανθος, TP 81/1 της 31.10.2002

Βρώμη

Βρώμη, TP 20/1 της 6.11.2003

Κριθάρι

Κριθάρι, TP 19/2 της 6.11.2003

Ρύζι

Ρύζι, TP 16/1 της 18.11.2004

Σίκαλη

Σίκαλη, TP 58/1 της 31.10.2002

Τριτικάλ

Τριτικάλ, TP 121/2 της 22.1.2007

Σίτος

Σίτος, TP 3/3 της 6.11.2003

Σίτος σκληρός

Σίτος σκληρός, TP 120/2 της 6.11.2003

Αραβόσιτος

Αραβόσιτος, TP 2/2 της 15.11.2001

Πατάτες

Πατάτες, TP 23/2 της 1.12.2005

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)

Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο), TP 57/1 της 21.3.2007

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) που πρέπει να συμμορφώνονται με τις
κατευθυντήριες γραμμές δοκιμασιών της ΔΕΠΝΦΠ
Είδη που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο

Κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΠΝΦΠ

Κτηνοτροφικά τεύτλα

Κτηνοτροφικά τεύτλα, κατευθυντήρια γραμμή TG/150/3 της 4.11.1994

Άγρωστις του κυνός

Άγρωστις, κατευθυντήρια γραμμή TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η λευκή

Άγρωστις, κατευθυντήρια γραμμή TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η σπονδυλωτή

Άγρωστις, κατευθυντήρια γραμμή TG/30/6 της 12.10.1990

Άγρωστις η λεπτή

Άγρωστις, κατευθυντήρια γραμμή TG/30/6 της 12.10.1990

Βρώμος

Βρώμος, κατευθυντήρια γραμμή TG/180/3 της 4.4.2001

Βρώμος της Αλάσκας

Βρώμος της Αλάσκας, κατευθυντήρια γραμμή TG/180/3 της 4.4.2001

Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη

Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη, κατευθυντήρια γραμμή TG/31/8 της 17.4.2002
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Είδη που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο

Κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΠΝΦΠ

Φεστούκα η καλαμοειδής

Φεστούκα η καλαμοειδής, κατευθυντήρια γραμμή TG/39/8 της 17.4.2002

Φεστούκα η κτηνοτροφική

Φεστούκα η κτηνοτροφική, κατευθυντήρια γραμμή TG/67/5 της 5.4.2006

Φεστούκα η λειμώνιος

Φεστούκα η λειμώνιος, κατευθυντήρια γραμμή TG/39/8 της 17.4.2002

Φεστούκα η ερυθρά

Φεστούκα η ερυθρά, κατευθυντήρια γραμμή TG/67/5 της 5.4.2006

Λόλιον το ιταλικό

Λόλιον, κατευθυντήρια γραμμή TG/4/8 της 5.4.2006

Λόλιον το πολυετές

Λόλιον, κατευθυντήρια γραμμή TG/4/8 της 5.4.2006

Λόλιον το υβρίδιο

Λόλιον, κατευθυντήρια γραμμή TG/4/8 της 5.4.2006

Φλέως ο λειμώνιος

Φλέως ο λειμώνιος, κατευθυντήρια γραμμή TG/34/6 της 7.11.1984

Πόα η λειμώνιος

Πόα η λειμώνιος, κατευθυντήρια γραμμή TG/33/6 της 12.10.1990

Λούπινον το λευκόν

Λούπινον το λευκόν, κατευθυντήρια γραμμή TG/66/4 της 31.3.2004

Λούπινον το στενόφυλλον

Λούπινον το στενόφυλλον, κατευθυντήρια γραμμή TG/66/4 της 31.3.2004

Λούπινον το κίτρινο

Λούπινον το κίτρινο, κατευθυντήρια γραμμή TG/66/4 της 31.3.2004

Μηδική η ήμερος

Μηδική η ήμερος, κατευθυντήρια γραμμή TG/6/5 της 6.4.2005

Τριφύλλιον το λειμώνιον

Τριφύλλιον το λειμώνιον, κατευθυντήρια γραμμή TG/5/7 της 4.4.2001

Τριφύλλιον το έρπον

Τριφύλλιον το έρπον, κατευθυντήρια γραμμή TG/38/7 της 9.4.2003

Κύαμος ο κοινός

Κύαμος ο κοινός, κατευθυντήρια γραμμή TG/8/6 της 17.4.2002

Βίκος ο κοινός

Βίκος ο κοινός, κατευθυντήρια γραμμή TG/32/6 της 21.10.1988

Κράμβη

Κράμβη, κατευθυντήρια γραμμή TG/89/6 της 4.4.2001

Ελαιοφόρο ραπάνι

Ελαιοφόρο ραπάνι, κατευθυντήρια γραμμή TG/178/3 της 4.4.2001

Αραχίς η υπόγειος

Αραχίς η υπόγειος, κατευθυντήρια γραμμή TG/93/3 της 13.11.1985

Ελαιοφόρο γογγύλι

Ελαιοφόρο γογγύλι, κατευθυντήρια γραμμή TG/185/3 της 17.4.2002

Κενταύριο το άγριο

Κενταύριο το άγριο, κατευθυντήρια γραμμή TG/134/3 της 12.10.1990

Βαμβάκι

Βαμβάκι, κατευθυντήρια γραμμή TG/88/6 της 4.4.2001

Παπαρούνα

Παπαρούνα, κατευθυντήρια γραμμή TG/166/3 της 24.3.1999

Σινάπι άσπρο

Σινάπι άσπρο, κατευθυντήρια γραμμή TG/179/3 της 4.4.2001

Σόγια

Σόγια, κατευθυντήρια γραμμή TG/80/6 της 1.4.1998

Σόργο

Σόργο, κατευθυντήρια γραμμή TG/122/3 της 6.10.1989

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int)».
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ΟΔΗΓΙΑ 2007/49/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
που τροποποιεί την οδηγία 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της
οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να
καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών
κηπευτικών ειδών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (1), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής (2) εκδόθηκε για να
εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση
των ποικιλιών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά άλλες ποικιλίες, η εν λόγω
οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία
Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).
Το ΚΓΦΠ και η ΔΕΠΝΦΠ έχουν έκτοτε θεσπίσει περαιτέρω
κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα άλλα είδη ή έχουν
επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες.
Η οδηγία 2003/91/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.
Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

Άρθρο 2
Για εξετάσεις που άρχισαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2007, τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την εκδοχή της οδηγίας
2003/91/ΕΚ που ίσχυε πριν από την τροποποίησή της από την
παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31
Οκτωβρίου 2007, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο
των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ
αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Νοεμβρίου 2007.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται
από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(1) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 339 της 6.12.2006,
σ. 12).
(2) ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/127/ΕΚ (ΕΕ L 343 της 8.12.2006, σ. 82).

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) που πρέπει να συμμορφώνονται με τα
πρωτόκολλα δοκιμασιών του ΚΓΦΠ
Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Allium cepa L. (Cepa group)

Κρεμμύδια

TP 46/1 της 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Ασκαλώνιο

TP 46/1 της 14.6.2005

Allium porrum L.

Πράσο

TP 85/1 της 15.11.2001

Allium sativum L.

Σκόρδα

TP 162/1 της 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Σπαράγγια

TP 130/1 της 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Κουνουπίδια

TP 45/1 της 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Μπρόκολo

TP 151/2 της 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Λαχανάκια Βρυξελλών

TP 54/2 της 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Γογγυλοκράμβη

TP 65/1 της 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Λάχανο Savoy, λευκό λάχανο, κόκκινο
λάχανο

TP 48/2 της 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Καυτέρες πιπεριές και γλυκοπιπεριές

TP 76/2 της 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια

TP 118/2 της 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις

TP 172/2 της 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Ιταλικό ραδίκι

TP 173/1 της 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et
Nakai

Καρπούζι

TP 142/1 της 21.3.2007

Cucumis melo L.

Πεπόνι

TP 104/2 της 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Αγγούρια και αγγουράκια

TP 61/1 της 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Κολοκυθάκια

TP 119/1 της 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα

TP 184/1 της 25.3.2004

Daucus carota L.

Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο

TP 49/2 της 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο

TP 183/1 της 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Μαρούλι

TP 13/3 της 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Τομάτα

TP 44/3 της 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Μαϊντανός

TP 136/1 της 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Φασίολος ο ισπανικός

TP 9/1 της 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Φασίολος ο νάνος και αναρριχωμένο
φασόλι

TP 12/2 της 1.12.2005
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Επιστημονική ονομασία
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Κοινή ονομασία

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ

Pisum sativum L. (partim)

Αρακάς ξηρός, στρογγυλό μπιζέλι και
γλυκό μπιζέλι

TP 7/1 της 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ραπάνι

TP 64/1 της 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι

TP 55/1 της 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Λυκοτρίβολο

TP 75/2 της 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Κουκιά

Zea mays L. (partim)

Γλυκό καλαμπόκι

TP Broadbean/1 της 25.3.2004
TP 2/2 της 15.11.2001

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο του ΚΓΦΠ (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) που πρέπει να συμμορφώνονται με τις
κατευθεντήριες γραμμές δοκιμασιών της ΔΕΠΝΦΠ
Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Κατευθυντήρια γραμμή ΔΕΠΝΦΠ

Allium fistulosum L.

Σιμπούλα

TG/161/3 της 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Σχοινόπρασο

TG/198/1 της 9.4.2003

Apium graveolens L.

Σέλινο

TG/82/4 της 17.4.2002

Apium graveolens L.

Σελινόριζες

TG/74/4 διόρθ. της 17.4.2002 +
5.4.2006

Beta vulgaris L.

Σέσκουλο

TG/106/4 της 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Κοκκινογούλι

TG/60/6 της 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Σγουρό λάχανο

TG/90/6 της 31.3.2004

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο

TG/105/4 της 9.4.2003

Brassica rapa L.

Γογγύλι

TG/37/10 της 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Πλατύφυλλο κιχώριο

TG/154/3 της 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Κολοκύθα

TG/155/4 της 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Μαυροράπανο

TG/63/6 της 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Ραβέντι

TG/62/6 της 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Σκορτσονέρα ισπανική

TG/116/3 της 21.10.1988

Solanum melongena L.

Μελιτζάνα

TG/117/4 της 17.4.2002

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον ιστοχώρο της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int).»
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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 21ης Μαρτίου 2007
σχετικά με κρατική ενίσχυση C 21/06 (ex N 635/05), που έθεσε σε εφαρμογή η Σλοβακική Δημοκρατία
για την Slovenské lodenice Komárno
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1182]
(Το κείμενο στη σλοβακική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/529/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2006, η Επιτροπή ενημέρωσε
τη Σλοβακική Δημοκρατία ότι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ όσον αφορά την ενίσχυση.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία βάσει
του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).
Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέτρο.

(4)

Με επιστολή της 6ης Ιουλίου 2006, που καταχωρήθηκε στις
12 Ιουλίου 2006, η Σλοβακική Δημοκρατία υπέβαλε τις
παρατηρήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης, Slovenské
lodenice Komárno. Εφόσον ήταν η Σλοβακική Δημοκρατία
που διαβίβασε τις παρατηρήσεις αυτές στην Επιτροπή, η
Επιτροπή εκτιμά ότι το κράτος μέλος είχε την ευκαιρία να
αντιδράσει στις παρατηρήσεις του δικαιούχου. Η Σλοβακική
Δημοκρατία δεν υπέβαλε περαιτέρω παρατηρήσεις. Με επιστολή της 30ής Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή ζήτησε από
τη Σλοβακική Δημοκρατία να επιβεβαιώσει τη συμφωνία της
Επιτροπής όσον αφορά τις παρατηρήσεις του δικαιούχου. Ο
δικαιούχος παρείχε περαιτέρω διευκρινήσεις σε συνεδρίαση
που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2006. Η Σλοβακική Δημοκρατία απάντησε στην αίτηση της Επιτροπής της
30ής Οκτωβρίου 2006 με επιστολή της 10ης Ιανουαρίου
2007, που καταχωρήθηκε την ίδια ημερομηνία, επιβεβαιώνοντας επίσης τις διευκρινήσεις που παρείχε ο δικαιούχος
κατά την προαναφερόμενη συνεδρίαση.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο (1), και έχοντας
υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
(1)

Με επιστολή της 9ης Δεκεμβρίου 2005, που καταχωρήθηκε
στις 14 Δεκεμβρίου 2005, η Σλοβακική Δημοκρατία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χορηγήσει περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις στο ναυπηγείο Slovenské lodenice Komárno. Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες με
επιστολές της 23ης Δεκεμβρίου 2005 και της 27ης
Φεβρουαρίου 2006, στις οποίες η Σλοβακική Δημοκρατία
απάντησε με επιστολές της 26ης Ιανουαρίου 2006, που
καταχωρήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2006, και της 23ης
Μαρτίου 2006, που καταχωρήθηκε στις 4 Απριλίου 2006,
αντίστοιχα.

(1) ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 30.

(2) Βλέπε υποσημείωση 1.
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2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1. Σχετική επιχείρηση
(5)

(6)

Ο δικαιούχος είναι η σλοβακική ναυπηγική εταιρεία Slovenské lodenice Komárno (SLK), ανώνυμη εταιρεία, στην
Μπρατισλάβα, που βρίσκεται στον ποταμό Δούναβη, σε
περιοχή επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση σύμφωνα με
το άρθρο 87 παράγραφος 3 εδάφιο 3 της συνθήκης ΕΚ.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000. Μέτοχοί της είναι η Euram
Bank AG Vienna (70 %) και το σλοβακικό δημόσιο (30 %).
Η Euram Bank AG Vienna κατέστη ο πλειοψηφών μέτοχος
μέσω δύο εισφορών κεφαλαίου το 2003. Η SLK είναι
μεγάλη εταιρεία με κύκλο εργασιών 1,424 δισεκατ.
SKK (3) (2004) και 910 υπαλλήλους (2005). Μετά τη
μερική ιδιωτικοποίησή της το 2003, η εταιρεία τριπλασίασε
την παραγωγή της [σε όρους ετήσιας αντισταθμισμένης
ολικής χωρητικότητας (CGT)] και το 2004 ανήγγειλε
κέρδη 26 εκατ. SKK. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές δυσκολίες.
Η SLK κατασκευάζει μικρά ποντοπόρα πλοία μεταφοράς Ε/Κ
και πλοία χύδην φορτίου με μέγιστη ικανότητα φόρτωσης
6 000 dwt. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η
Σλοβακική Δημοκρατία, οι κατέχοντες ηγετική θέση στην
αγορά είναι τα ναυπηγεία Damen στις Κάτω Χώρες και τα
ναυπηγεία Flensburg στην Γερμανία, που παράγουν πλοία
μεταξύ 4 000 και 20 000 dwt. Το ναυπηγείο Stocznia
Północna στην Πολωνία ειδικεύεται επίσης στη ναυπήγηση
πλοίων μεταφοράς Ε/Κ παρεμφερούς μεγέθους. Η SLK δεν
αναλαμβάνει επισκευές ή μετατροπές ποντοπόρων πλοίων. Το
σύνολο της παραγωγής της SLK προορίζεται για τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.2. Το επενδυτικό σχέδιο

(7)

Την περίοδο 2006-2008 η SLK προτίθεται να εφαρμόσει
επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της τεχνικής
βάσης της SLK». Στόχος του σχεδίου είναι να εκσυγχρονίσει
την παραγωγή της εταιρείας. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει εννέα επιμέρους σχέδια (SP 01 έως SP 09), που περιγράφονται παρακάτω· οι περιγραφές λαμβάνουν υπόψη τις
παρατηρήσεις που υπέβαλε ο δικαιούχος αφού ξεκίνησε η
επίσημη διαδικασία έρευνας, καθώς αυτές ήταν αποφασιστικής σημασίας για την αποσαφήνιση της φύσης της επένδυσης.
— SP 01 — Επέκταση των χώρων παραγωγής: κατασκευή
νέας σιδηροτροχιάς στα κτίρια του ναυπηγείου, που θα
εξοπλιστεί για να καταστεί νέο τμήμα της εγκατάστασης
συναρμολόγησης· το ναυπηγείο θα αγοράσει γερανό με
ανυψωτική ικανότητα 50 τόνων. Μέχρι σήμερα αυτό το
τμήμα του ναυπηγείου χρησιμοποιείτο όχι για την παραγωγή, αλλά ως αποθηκευτικός χώρος. Το κόστος της
συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχεται σε 39 825 658
SKK.
— SP 02 — Αγορά και εγκατάσταση στροβιλωθητή θαλάμου για το «αυτόματο σύστημα προκατασκευής χάλυβα».
Η επένδυση αποσκοπεί να επιταχύνει τον καθαρισμό
χαλύβδινων ελασμάτων. Ο νέος στροβιλωθητής θαλάμου

(3) Η κεντρική ισοτιμία που δημοσιεύεται από την Εθνική Τράπεζα της
Σλοβακίας (Νοέμβριος 2005) είναι 1 ευρώ = SKK 38,4550.

L 195/37

έχει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι της παρούσας εγκατάστασης: υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας, σημαντικά
χαμηλότερη κατανάλωση λειαντικών και ενέργειας και
περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Η θεωρητική ικανότητα
του αυτόματου συστήματος προκατασκευής χάλυβα θα
αυξηθεί από 12 450 τόνους σε 15 700 τόνους. Το
κόστος ανέρχεται σε 17 500 000 SKK.
— SP 03 — Εγκατάσταση διανομής ενέργειας στις σιδηροτροχιές 4 και 5: οι σιδηροτροχιές 4 και 5 χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα για κατασκευή τμημάτων και εργασίες
συναρμολόγησης· το ναυπηγείο θα κατασκευάσει έξι νέα
σημεία ενεργειακής σύνδεσης (για ασετιλίνη, οξυγόνο και
πεπιεσμένο αέρα), που θα αναβαθμίσουν την εγκατάσταση. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε
6 500 000 SKK.
— SP 04 — Εγκατάσταση διανομής ενέργειας στην αποβάθρα, όπου πραγματοποιείται το τελικό στάδιο της διαδικασίας: νέοι δίοδοι διανομής και οκτώ σημεία σύνδεσης
θα κατασκευαστούν κατά μήκος της αποβάθρας (για
ασετιλίνη, οξυγόνο, πεπιεσμένο αέρα και ηλεκτρική ενέργεια). Στόχος είναι η αντικατάσταση του παρόντος βραδέος και δαπανηρού συστήματος όπου η ασετιλίνη, το
οξυγόνο και ο πεπιεσμένος αέρας διοχετεύονται σε
φιάλες. Το κόστος ανέρχεται σε 3 500 000 SKK.
— SP 05 — Οριζόντιο διατρητικό εργαλείο: αγορά οριζόντιου διατρητικού εργαλείου τύπου W 100. Μέχρι
σήμερα η SLK μίσθωνε παλαιότερο τύπο αυτού του
εργαλείου (W 75). Ο τύπος W 100 είναι πιο προηγμένο
εργαλείο, που, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του,
μπορεί να επεξεργαστεί μεγαλύτερη ποικιλία μερών, με
αποτελεσματικότερο τρόπο (περισσότερες στροφές ανά
λεπτό). Το κόστος ανέρχεται σε 6 000 000 SKK.
— SP 06 — Εργαστήριο κοπής υλικών: αγορά υδραυλικών
επιτραπέζιων ψαλιδιών. Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιείτο
λιγότερο αποτελεσματική τεχνολογία. Το κόστος ανέρχεται σε 2 000 000 SKK.
— SP 07 — Βελτίωση της ποιότητας ελέγχου: μετρήσεις
ελέγχου του κύτους κατά την παραγωγή· ποιοτικός
έλεγχος των εργασιών μετά τις μεμονωμένες παρεμβάσεις· αγορά φορητού μηχανήματος ακτίνων Χ, μηχανήματος μέτρησης χρώματος και υλικών, μηχανήματος με
υπερήχους για τη μέτρηση του πλάτους των φύλλων
χάλυβα και ανιχνευτήρων. Το κόστος ανέρχεται σε
2 000 000 SKK.
— SP 08 — Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού: ανυψωτήρες, περονοφόρα, φορτιστής μπαταριών μολύβδου
ρυμούλκησης. Το κόστος ανέρχεται σε 2 000 000 SKK.
— SP 09 — Εργαστήρια συγκόλλησης αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα: εργαστήριο ηλεκτρικού κλειδώματος,
εργαστήριο συγκόλλησης σωλήνων. Μέχρι σήμερα οι
εργασίες των δύο εργαστηρίων ανατίθεντο σε υπεργολάβους. Το κόστος ανέρχεται σε 1 000 000 SKK.

(8)
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Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 80 325 658 SKK, που
αντιστοιχεί στο επιλέξιμο κόστος για τις περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις. Το κόστος περιλαμβάνει δαπάνες για
την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού. Η τρέχουσα αξία
του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης είναι 76 100 000
SKK (ποσοστό έκπτωσης 7,55 %). Το κόστος κατανέμεται
στα διάφορα έτη ως εξής:

2.3. Το εν λόγω μέτρο
(13)

Το κοινοποιηθέν μέτρο συνίσταται στη διαγραφή από τον
Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης των χρηματικών ποινών
σχετικά με τη μη καταβολή εκ μέρους της SLK των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου
2003 και της 31ης Μαρτίου 2004. Το χρέος που θα διαγραφεί ανέρχεται συνολικά σε 17 117 957 SKK. Ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα προβεί σε διαγραφή
μέχρις ότου λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Η τρέχουσα
αξία της ενίσχυσης ανέρχεται σε 17 117 957 SKK, που
ισούται με ένταση της ενίσχυσης 22,49 % του επιλέξιμου
κόστους.

(14)

Οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι της
SLK (19 025 000 SKK) και δάνειο από ιδιωτική τράπεζα
(39 957 043 SKK).

Πίνακας
Η τρέχουσα αξία του επιλέξιμου κόστους
Έτος

Επιλέξιμο κόστος

Τρέχουσα αξία του επιλέξιμου κόστους

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Σύνολο

80 325 658

76 100 000

(9)

Σύμφωνα με τη Σλοβακική Δημοκρατία, τα επιμέρους σχέδια
SP 02 — SP 09 είναι αυτόνομα σχέδια που η SLK θα
υλοποιήσει ακόμη κι αν δεν υλοποιηθεί το επιμέρους σχέδιο
SP 01.

(10)

Το επενδυτικό σχέδιο θα αυξήσει την τεχνική ικανότητα του
ναυπηγείου από 24 000 CGT σε 28 500 CGT το 2009,
που αντιστοιχεί σε αύξηση της παραγωγής μέχρι δύο πλοία
το χρόνο. Άλλες επιπτώσεις της εφαρμογής του σχεδίου θα
είναι βράχυνση του κύκλου παραγωγής, εξοικονόμηση του
κόστους και βελτιώσεις στην ποιότητα. Η παραγωγικότητα
του ναυπηγείου θα αυξηθεί από τις τρέχουσες 67 ανθρωποώρες/CGT σε 58 ανθρωποώρες/CGT το 2009, λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που ανατίθενται σε υπεργολάβους.

(11)

(12)

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, 140 θέσεις απασχόλησης θα
δημιουργηθούν στο ναυπηγείο καθαυτό (συμπεριλαμβανομένων 112 θέσεων άμεσα συνδεδεμένων με την παραγωγή, 20
βοηθητικών θέσεων και 8 θέσεων γραφείου) και 50 θέσεις
έμμεσης απασχόλησης θα δημιουργηθούν στην περιοχή, που
γνωρίζει ποσοστό ανεργίας 14 %. Μετά την εφαρμογή του
επιμέρους σχεδίου SP 09, μεγάλο μέρος των θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την παραγωγή θα δημιουργηθούν με εσωτερική ανάθεση. Η ετήσια εισροή όσον αφορά
διαθέσιμες ανθρωποώρες θα αυξηθεί από 1 590 300 σε
1 653 200 μετά την επένδυση.

Ο δικαιούχος δήλωσε ότι θα διατηρήσει τα αποτελέσματα
της επένδυσης για τουλάχιστον πενταετή περίοδο. Η SLK
υπέβαλε αίτηση χορήγησης ενίσχυσης με επιστολή της
10ης Οκτωβρίου 2005. Η επένδυση ξεκίνησε το 2006.
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3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 88 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ
(15)

Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας για τους
ακόλουθους λόγους. Πρώτον, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ως
προς το κατά πόσον τα επιμέρους σχέδια SP 01, SP 05 και
SP 09 ήταν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος ναυπηγείου με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατά πόσον, επομένως,
θεωρούνται επιλέξιμες περιφερειακές ενισχύσεις.

(16)

Η Επιτροπή είχε συγκεκριμένες αμφιβολίες ως προς το κατά
πόσον το επιμέρους σχέδιο SP 01, που φαινομενικά αποσκοπούσε στη δημιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας,
προοριζόταν επίσης να βελτιώσει την παραγωγικότητα εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη στο ναυπηγείο.

(17)

Η Επιτροπή υποπτεύθηκε επίσης ότι το επιμέρους σχέδιο SP
05 απλώς περιλάμβανε την αντικατάσταση του εκμισθωθέντος εξοπλισμού με ιδιόκτητο, εφόσον η επένδυση δεν θα
επέφερε εμφανώς τυχόν οφέλη αποδοτικότητας. Η Επιτροπή
είχε τις ίδιες αμφιβολίες όσον αφορά το επιμέρους σχέδιο
SP 09.

(18)

Δεύτερον, η Επιτροπή είχε αμφιβολίες ως προς το κατά
πόσον τα επιμέρους σχέδια SP 01, SP 02 και SP 03 ήταν
επιλέξιμα για περιφερειακές ενισχύσεις καθώς φαίνονταν να
οδηγούν σε αύξηση της τεχνικής ικανότητας του δικαιούχου.
Η Επιτροπή κατέληξε ότι έπρεπε να αναλυθεί περαιτέρω ο
αντίκτυπος της ενισχυόμενης επένδυσης στην ικανότητα του
ναυπηγείου.

(19)

Τρίτον, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες όσον αφορά την
επιλεξιμότητα για περιφερειακές ενισχύσεις των μεμονωμένων
μερών του επενδυτικού σχεδίου, η Επιτροπή είχε επίσης
αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον τηρήθηκε η μέγιστη
επιτρεπόμενη ένταση της ενίσχυσης.

27.7.2007
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συμφόρηση στους χώρους παραγωγής όταν η στάθμη των
υδάτων του Δούναβη ήταν πολύ χαμηλή για να επιτρέπει την
εργασία στο νερό, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η παραγωγή. Ο χώρος που θα ελευθερωθεί θα χρησιμοποιηθεί για
τον εκσυγχρονισμό της ροής της παραγωγής στο εσωτερικό
των χώρων συναρμολόγησης και θα επιτρέπει στο ναυπηγείο
να πραγματοποιεί εργασίες πέραν των εργασιών συναρμολόγησης, όπως βαφή, παραγωγή διάφορων μικρότερων μερών
του πλοίου, κλπ.

Τελικά, το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ήταν
ότι, βάσει των διαθέσιμων μέχρι εκείνο το στάδιο πληροφοριών, τα υπόλοιπα επιμέρους σχέδια πληρούσαν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας που θέτει το πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (εφεξής «το πλαίσιο») (4).
4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

(21)

(22)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλε μετά την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, ο δικαιούχος παρείχε περαιτέρω
επεξηγήσεις όσον αφορά τη δικαιολόγηση και τον αντίκτυπο
του επενδυτικού σχεδίου.
Εξήγησε ότι το βασικό κίνητρο του επενδυτικού σχεδίου
ήταν η παρούσα ακατάλληλη διάταξη του ναυπηγείου, το
οποίο κατασκευάστηκε σε συνάρτηση με τις φυσικές συνθήκες, δηλαδή τη στάθμη των υδάτων του Δούναβη. Σήμερα,
τα τμήματα του κύτους συναρμολογούνται τόσο σε καλυπτόμενους χώρους παραγωγής όσο και στους ανοικτούς στις
σιδηροτροχιές 4 και 5. Το πρόβλημα με την παρούσα διάταξη είναι ότι το μέγεθος των τμημάτων περιορίζεται,
αφενός, από το ύψος των χώρων παραγωγής και, αφετέρου,
από την ανυψωτική ικανότητα του γερανού στις σιδηροτροχιές 4 και 5 (27 τόνοι). Οι συνέπειες είναι διττές: πρώτον, η
συναρμολόγηση των μεγαλύτερων τμημάτων πρέπει να γίνεται εν μέρει στο νερό και δεύτερον, συχνά τα τμήματα δεν
φθάνουν το κρίσιμο μέγεθος που επιτρέπει την εγκατάσταση
εξοπλισμού, ιδίως στην περίπτωση των σωληνώσεων. Ως εκ
τούτου, το τελευταίο πραγματοποιείται στο νερό μόνο μετά
την ολοκλήρωση του κύτους, πράγμα που είναι αναποτελεσματικό.

(23)

Το γεγονός ότι η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση εξοπλισμού έπρεπε να πραγματοποιούνται, τουλάχιστον εν
μέρει, στο νερό καθιστά το ναυπηγείο ιδιαίτερα ευαίσθητο
στη στάθμη των υδάτων και στις φυσικές συνθήκες που
επικρατούν στον Δούναβη. Όταν η στάθμη των υδάτων
είναι χαμηλή, η παραγωγή πρέπει να διακόπτεται, επειδή
είναι τεχνικά αδύνατο να συνεχιστεί η συναρμολόγηση
στους κλειστούς χώρους (περιορισμένο ύψος και έκταση) ή
στις υπάρχουσες εξωτερικές εγκαταστάσεις (περιορισμένη
ικανότητα χρήσης γερανού).

(24)

Αυτό ακριβώς το πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα επιμέρους
σχέδια SP 01 και SP 03. Η επένδυση θα δημιουργήσει
νέα ικανότητα συναρμολόγησης επιτρέποντας στο ναυπηγείο
να παράγει μεγαλύτερα τμήματα. Η ικανότητα υπαίθριας
συναρμολόγησης θα επεκταθεί με νέα εγκατάσταση στη
σιδηροτροχιά 8, που θα εξοπλιστεί με γερανό 50 τ, πράγμα
που αντιστοιχεί στην ικανότητα χρήσης γερανού στο χώρο
εξοπλισμού. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία βελτιώνεται.
Επιπλέον, η ικανότητα της υπάρχουσας συναρμολόγησης
στις σιδηροτροχιές 4 και 5 θα εκσυγχρονιστεί.

(25)

Συνεπώς, μέρος της κατασκευής τμημάτων θα μετακινηθεί
εκτός των χώρων παραγωγής. Στο παρελθόν, παρετηρείτο

(4) ΕΕ C 317 της 30.12.2003, σ. 11. Η διάρκεια του πλαισίου παρατάθηκε
με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση ισχύος του
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (ΕΕ C
260 της 28.10.2006, σ. 7).
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(26)

Η υλοποίηση του επιμέρους σχεδίου SP 03 θα συντομεύσει
το δίκτυο διανομής, πράγμα που θα μειώσει τις απώλειες
ενέργειας.

(27)

Όσον αφορά το επιμέρους σχέδιο SP 02, ο δικαιούχος
τόνισε τα οφέλη αποτελεσματικότητας που προκύπτουν
από την αντικατάσταση του υπάρχοντος στροβιλωθητή
θαλάμου με νέο.

(28)

Στην περίπτωση του επιμέρους σχεδίου SP 05, ο δικαιούχος
παρείχε σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του
παλαιού διατρητικού εργαλείου με το νέο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 ανωτέρω.

(29)

Τελικά, όσον αφορά το επιμέρους σχέδιο SP 09, ο
δικαιούχος εξήγησε ότι η ανάθεση σε υπεργολάβους των
εργασιών τήξης αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα καθίσταται προβληματική όταν οι τεχνικές προδιαγραφές των
παραγόμενων μερών τροποποιούνται στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Τέτοιες αλλαγές φαίνονται συνήθεις και
συνεπώς ο δικαιούχος εξαρτιόταν συχνά εξ ολοκλήρου από
το χρονοδιάγραμμα εργασίας των υπεργολάβων του. Η απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού θα παράσχει στο
δικαιούχο την απαραίτητη ευελιξία για την άμεση αντίδραση
σε τέτοιες αλλαγές και θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση
της ροής της εργασίας (20 % περικοπή του κόστους για την
παραγωγή μερών εκτός του χάλυβα). Αυτό ήταν το σημαντικότερο, δεδομένου ότι τα υλικά αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιούνταν διαρκώς περισσότερο αντί
του χάλυβα.

(30)

Απαντώντας στην ανησυχία ότι τα επιμέρους σχέδια SP 01,
SP 02 και SP 03 αποσκοπούσαν στην αύξηση της τεχνικής
ικανότητας του ναυπηγείου, ο δικαιούχος υποστήριξε ότι η
αύξηση της τεχνικής ικανότητας ήταν απλώς συνέπεια των
βελτιώσεων της παραγωγικότητας που επιτεύχθηκαν μέσω
αυτών των επενδύσεων. Ο δικαιούχος επιβεβαίωσε ότι η
συνολική ικανότητα θα αυξηθεί από 24 000 CGT σε
28 500 CGT το 2009, που αντιστοιχεί σε αύξηση, κατά
μέσο όρο, δύο πλοίων το χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος
και τον τύπο του σκάφους. Η θεωρητική ικανότητα επεξεργασίας χάλυβα θα αυξηθεί από 12 450 τόνους σε 15 700
τόνους. Όμως, η πραγματική ικανότητα επεξεργασίας
χάλυβα θα παραμείνει σε 12 450 τόνους λόγω συμφόρησης
στα προηγούμενα στάδια παραγωγής, που θα μπορούσε να
εξαλειφθεί μόνο με πολύ μεγάλης κλίμακας επενδύσεις,
πράγμα που δεν εντάσσεται στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα
του ναυπηγείου.
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Απαντώντας στις ανησυχίες ότι τα επιμέρους σχέδια SP 01,
SP 05 και SP 09 δεν αποσκοπούσαν στη βελτίωση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ο δικαιούχος προσκόμισε
στην Επιτροπή στοιχεία που αποδεικνύουν την παρούσα
αύξηση της παραγωγικότητας. Ο δικαιούχος προσδιόρισε
τη συνολική αύξηση παραγωγικότητας όσον αφορά τους
ακόλουθους τομείς: βράχυνση του κύκλου παραγωγής
κατά 20,12 ή 8 ημέρες, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου·
μείωση του όγκου των εργασιών κατά 12 000 ανθρωποώρες
περίπου ανά σκάφος· αύξηση της παραγωγικότητας της
εγκατάστασης προκατασκευής χάλυβα όσον αφορά τον επεξεργασμένο χάλυβα (σε τόνους) ανά εργάτη παραγωγής κατά
14 % (από13,65 σε 15,60) και όσον αφορά ανθρωποώρες
ανά τόνο επεξεργασμένου χάλυβα κατά 31 % (από 127 σε
97).

(36)
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Όπως έχει ήδη αναφέρει στην απόφασή της για κίνηση της
επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή αποφάσισε να μην
αξιολογήσει κατά πόσον η μη ανάκτηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την περίοδο μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου 2003 και της 31ης Μαρτίου 2004 συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Αυτό συνέβη πριν από την προσχώρηση της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνέχεια δεν εφαρμόστηκε. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν
διαθέτει την εξουσία να αξιολογήσει το συμβιβάσιμο του
μέτρου με την κοινή αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η
SLK κατέβαλε όλες τις προς είσπραξη εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης την περίοδο μεταξύ της 31ης Οκτωβρίου 2003
και της 31ης Μαρτίου 2004, πράγμα που στην πραγματικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή
των χρηματικών ποινών.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(32)

Η Σλοβακική Δημοκρατία απέστειλε στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις του δικαιούχου χωρίς να προσθέσει καμία δική της,
πράγμα που σημαίνει ότι προσυπογράφει τα αναφερόμενα
από τον δικαιούχο.

6.2. Συμβιβάσιμο της ενίσχυσης: παρέκκλιση βάσει του
άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ
(37)

Το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει εξαιρέσεις από το γενικό ασυμβίβαστο των κρατικών
ενισχύσεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του ίδιου
άρθρου.

(38)

Η Επιτροπή εξέδωσε το πλαίσιο με σκοπό την αξιολόγηση
των ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία. Σύμφωνα με το
πλαίσιο, ναυπηγική βιομηχανία σημαίνει τη ναυπήγηση, στην
Κοινότητα, αυτοκινούμενων ποντοπόρων εμπορικών πλοίων.
Οι δραστηριότητες της SLK εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του
ορισμού και, ως εκ τούτου, οι ενισχύσεις στην SLK πρέπει να
αξιολογηθούν υπό το πρίσμα του πλαισίου.

(39)

Το σημείο 26 του πλαισίου ορίζει ότι οι περιφερειακές
ενισχύσεις για τη ναυπήγηση, επισκευή ή τη μετατροπή
πλοίων μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την κοινή
αγορά μόνον εφόσον χορηγούνται για επενδύσεις αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ναυπηγείων που δεν
συνδέονται με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των
υπόψη ναυπηγείων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

(40)

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να μην υπερβαίνει το
22,5 % στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) ή το εφαρμόσιμο όριο περιφερειακών ενισχύσεων,
όποιο είναι το χαμηλότερο. Στην παρούσα υπόθεση, εφαρμόζεται το όριο του 22,5 %. Επιπλέον, οι ενισχύσεις πρέπει
να στηρίζουν επιλέξιμες δαπάνες όπως ορίζονται στις
ισχύουσες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα») (5).

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ
(33)

(34)

(35)

Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα
κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το
μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων, το κριτήριο των επηρεαζόμενων συναλλαγών
πληρούται εφόσον η δικαιούχος εταιρεία εκτελεί οικονομική
δραστηριότητα που περιλαμβάνει συναλλαγές μεταξύ κρατών
μελών.
Στην παρούσα υπόθεση, η διαγραφή του χρέους παρέχεται
από τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι η
κεντρική αρχή διαχείρισης του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το χρηματικό μέτρο περιλαμβάνει κρατικούς πόρους και καταλογίζεται στο κράτος. Ο
Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλάσσει από τις καταβολές προστίμων πλήρως ή
εν μέρει «σε δικαιολογημένες περιπτώσεις». Συνεπώς πληρούται το κριτήριο επιλεκτικότητας. Το μέτρο προσφέρει χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα στην SLK το οποίο δεν θα
επιτύγχανε στην αγορά, καθώς θα έπρεπε κανονικά να καταβάλλει την χρηματική ποινή. Η SLK κατασκευάζει ποντοπόρα πλοία. Δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά αποτελούν
αντικείμενο εμπορίας, το μέτρο απειλεί να στρεβλώσει τον
ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών
μελών. Αν και λειτουργεί σε τομέα αγοράς μικρών πλοίων
μέχρι 6 000 dwt, η SLK βρίσκεται σε δυνητικό ανταγωνισμό
τουλάχιστον με μικρό πολωνικό ναυπηγείο, το ολλανδικό
ναυπηγείο Damen και το γερμανικό ναυπηγείο Flensburg.
Συνεπώς, το χρηματοδοτικό μέτρο συνιστά κρατική εγγύηση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως.
Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε 17 117 957
SKK.

Ο εκσυγχρονισμός — Σχέδια SP 01, SP 05 και SP 09
(41)

Οι αμφιβολίες της Επιτροπής ως προς το κατά πόσον αυτά
τα επιμέρους σχέδια συνιστούν επένδυση για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος ναυπηγείου με σκοπό τη βελτίωση
της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
έχουν αμβλυνθεί.

(5) ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.

27.7.2007

(42)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το επιμέρους σχέδιο SP 01 συνιστά
σχέδιο εκσυγχρονισμού, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας και εξετάζει θεμελιώδη προβλήματα με την τρέχουσα διάταξη του ναυπηγείου. Πρώτον,
θα επιτρέψει στο ναυπηγείο να παράγει μεγαλύτερα τμήματα
στην ακτή και έτσι το απελευθερώνει από την εξάρτησή του
από τις φυσικές συνθήκες στον ποταμό Δούναβη. Δεύτερον,
θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συναρμολόγησης, καθώς το ναυπηγείο θα είναι σε θέση να κατασκευάζει μεγαλύτερα τμήματα. Τρίτον, ο εξοπλισμός τμημάτων θα πραγματοποιείται σε προγενέστερο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, πράγμα που θα επιφέρει οφέλη αποδοτικότητας, σε σύγκριση με την τρέχουσα πρακτική υλοποίησης του εξοπλισμού σε τελειωμένα κύτη, ιδίως στην
περίπτωση των σωληνώσεων. Τέλος, η ύπαρξη νέας εγκατάστασης θα επιτρέψει καλύτερη χρήση των αιθουσών παραγωγής, που σήμερα είναι υπερκορεσμένες με τις κατασκευές
τμημάτων και μελλοντικά θα χρησιμοποιηθούν για άλλες
δραστηριότητες σε προγενέστερο στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας.

(43)

Βάσει αυτών των αιτιολογικών σκέψεων, η Επιτροπή καταλήγει ότι, παρά το γεγονός ότι αφορά νέα εγκατάσταση, το
επιμέρους σχέδιο SP 01 αποτελεί εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου συνολικά (ιδίως της διαδικασίας συναρμολόγησης
τμημάτων) και δεν βελτιώνει την παραγωγικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ιδίως των χώρων παραγωγής.

(44)

Όσον αφορά το επιμέρους σχέδιο SP 05, το πιο σύγχρονο
και ταχύτερο διατρητικό εργαλείο μπορεί, χάρη στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του, να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη ποικιλία εξαρτημάτων, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία στο στάδιο
«παραγωγή και εγκατάσταση συστημάτων». Η επένδυση αποτελεί ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και όχι απλή αντικατάσταση
των μισθωμένων μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε μέχρι
σήμερα το ναυπηγείο. Το επιμέρους σχέδιο βελτιώνει την
παραγωγικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και,
ακόμη κι αν τα μισθωμένα εργαλεία δεν φαίνονται να είναι
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, το επιμέρους σχέδιο βελτιώνει
την παραγωγικότητα του σταδίου «παραγωγή και εγκατάσταση συστημάτων».

(45)

Το επιμέρους σχέδιο SP 09 αποβλέπει σε βελτιώσεις της
παραγωγικότητας στο εργαστήριο τήξης αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα υπό μορφή σαφούς εξοικονόμησης του
κόστους και επιτρέποντας στο ναυπηγείο να αντιδράσει επιχειρησιακά στις συχνές αλλαγές προδιαγραφών των πελατών,
εξαλείφοντας έτσι τις τρέχουσες διακοπές ροής της εργασίας.
Η επένδυση που οδηγεί σε εκτέλεση των εργασιών με εσωτερική ανάθεση αποτελεί ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας. Το σχέδιο βελτιώνει την παραγωγικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ακόμη κι αν η
μισθωμένη εγκατάσταση δεν φαίνεται να είναι υφιστάμενη
εγκατάσταση, το σχέδιο βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία συνολικά.

(46)

Βάσει αυτών των αιτιολογικών σκέψεων, η Επιτροπή καταλήγει ότι τα επιμέρους σχέδια SP 05 και SP 09 αποτελούν
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εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ναυπηγείου και αποβλέπουν σε παραγωγικότητα όταν συγκρίνονται με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Το ζήτημα της ικανότητας — Σχέδια SP 01, SP 02 και
SP 03
(47)

Στην απόφασή της για κίνηση της επίσημης διαδικασίας
έρευνας, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία μήπως τα επιμέρους σχέδια SP 01, SP 02 και SP 03 οδηγήσουν σε
αύξηση της ικανότητας του ναυπηγείου και διατύπωσε τις
αμφιβολίες της ως προς το κατά πόσον μια τέτοια αύξηση
θα ήταν σύμφωνη με το Πλαίσιο.

(48)

Η Επιτροπή κατέληξε ότι αυτά τα τρία επιμέρους σχέδια
πληρούν την απαίτηση η επένδυση να είναι για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ναυπηγείου με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση του επιμέρους σχεδίου SP 01, αυτό
καταδείχθηκε παραπάνω στην παράγραφο 42. Όσον αφορά
το επιμέρους σχέδιο SP 02, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο
στροβιλωθητής θαλάμου αποτελεί ποιοτική βελτίωση όσον
αφορά την αυξημένη ταχύτητα, το χαμηλότερο υλικό και
την ενεργειακή κατανάλωση και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα οφέλη του επιμέρους σχεδίου SP 03 είναι διττά.
Πρώτον, η μείωση του μήκους του δικτύου διανομής οδηγεί
σε εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, η βελτίωση της εγκατάστασης συναρμολόγησης τμημάτων στις
σιδηροτροχιές 4 και 5 επιφέρει τις ίδιες βελτιώσεις παραγωγικότητας με το επιμέρους σχέδιο SP 01 (ικανότητα κατασκευής μεγαλύτερων τμημάτων, μεγαλύτερη άνεση στους
χώρους παραγωγής, μη εξάρτηση από καιρικές συνθήκες).

(49)

Όσον αφορά το ζήτημα της ικανότητας, η Επιτροπή θα
εξετάσει κατ’ αρχήν τις επιπτώσεις αυτών των επιμέρους
σχεδίων στην τεχνική ικανότητα του ναυπηγείου (παράγραφοι 50 και 51 κατωτέρω) και στη συνέχεια θα καθορίσει
κατά πόσον, εάν υπάρξει αύξηση στην ικανότητα, μπορεί να
θεωρηθεί δικαιολογημένη (παράγραφοι 52 και 53).

(50)

Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλε ο δικαιούχος, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, αν και το επιμέρους σχέδιο SP 02
οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης
(αυτόματο σύστημα προκατασκευής χάλυβα), η αύξηση είναι
καθαρά θεωρητική. Η νέα ικανότητα 15 700 τόνοι επεξεργασμένου χάλυβα είναι η νέα μέγιστη ικανότητα της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Όμως, λόγω της συμφόρησης που
παρατηρήθηκε σε προηγούμενα στάδια της παραγωγής, η
ποσότητα του επεξεργαζόμενου σήμερα χάλυβα θα παραμείνει αμετάβλητη σε 12 450 τόνους. Ο δικαιούχος επιβεβαίωσε ότι σημαντικές επενδύσεις είναι αναγκαίες για την
αποσυμφόρηση της προκατασκευής χάλυβα, και ότι δεν
υπήρχαν προς το παρόν προγράμματα για τέτοιες επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι
το επιμέρους σχέδιο SP 02 δεν οδηγεί σε αύξηση της ικανότητας του ναυπηγείου συνολικά και η δυνατότητα επέκτασης στο επίπεδο των 15 700 τόνων είναι καθαρά θεωρητική.
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(51)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην περίπτωση των επιμέρους σχεδίων SP 01 και SP 03,
επιβεβαιώθηκε ότι θα επιφέρουν από κοινού αύξηση της
ικανότητας του ναυπηγείου από 24 000 CGT σε 28 500
CGT, που αντιστοιχεί σε αύξηση μέχρι δύο πλοία το χρόνο,
ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των παραγόμενων
πλοίων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι εφόσον η ικανότητα επεξεργασίας χάλυβα δεν αυξάνει (βλέπε παράγραφο 50 ανωτέρω), η αυξημένη τεχνική ικανότητα του ναυπηγείου θα
μπορούσε μόνο να οφείλεται σε βελτιώσεις της παραγωγικότητας στις διαδικασίες που ακολουθούν την προκατασκευή
χάλυβα. Τα επιμέρους σχέδια SP 01 και SP 03 οδηγούν
πράγματι σε αυξημένη παραγωγικότητα στην περίπτωση διαδικασίας συναρμολόγησης τμημάτων, με σημαντικά οφέλη
όσον αφορά το χρόνο κατασκευής (ο κύκλος παραγωγής
περιορίζεται κατά 30 % κατά μέσο όρο, καθώς η συναρμολόγηση διαρκεί κατά προσέγγιση 36 ημέρες και η μέση
μείωση είναι 13 ημέρες ανά πλοίο· βλέπε παράγραφο 31).
Η αύξηση της ικανότητας προκύπτει από το γεγονός ότι θα
συναρμολογούνται μεγαλύτερα τμήματα, που θα μειώσουν
τον χρόνο συναρμολόγησης κύτους. Συνεπώς, αυξάνει το
επίπεδο της εκπλήρωσης των όρων της CGT ανά ημερολογιακό έτος.

27.7.2007

Τα υπόλοιπα επιμέρους σχέδια
(55)

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει το προκαταρκτικό συμπέρασμα στο
οποίο κατέληξε στην απόφασή της να κινήσει την επίσημη
διαδικασία έρευνας ότι τα υπόλοιπα επιμέρους σχέδια (SP
04, SP 06, SP 07 και SP 08) είναι επιλέξιμα για περιφερειακές ενισχύσεις.

Οι υπόλοιποι όροι επιλεξιμότητας
(56)

Ομοίως η Επιτροπή σημειώνει ότι όλα τα κοινοποιηθέντα
επιμέρους σχέδια πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που
ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία: δηλαδή εξοπλισμό και μηχανήματα
που αγοράζονται σε όρους αγοράς και δεν αποτελούν
απλή αντικατάσταση αποσβεσμένων περιουσιακών στοιχείων).
Η επένδυση δεν συνδέεται με χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση.

Ένταση ενίσχυσης
(52)

(53)

(54)

Η Επιτροπή πρέπει τώρα να αποφασίσει κατά πόσον η ικανότητα αυτή είναι αναλογική της αύξησης της παραγωγικότητας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι το
επενδυτικό σχέδιο επιφέρει σημαντικά παραγωγικά οφέλη.
Ο κύκλος παραγωγής βραχύνει κατά μέσο όρο 30 %.
Όλοι οι δείκτες παραγωγικότητας δείχνουν βελτίωση:
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας του ναυπηγείου
όσον αφορά ανθρωποώρες ανά CGT κατά 15 % (από 67
σε 58), καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας της εγκατάστασης προκατασκευής χάλυβα όσον αφορά τον επεξεργασμένο χάλυβα (σε τόνους) ανά εργάτη παραγωγής κατά
14 % (από 13,65 σε 15,60) και όσον αφορά ανθρωποώρες
ανά τόνο επεξεργασμένου χάλυβα κατά 31 % (από 127 σε
97). Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ενώ θα δημιουργηθούν
140 νέες θέσεις άμεσης απασχόλησης στο ναυπηγείο,
πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 15 %, η ετήσια εισροή
όσον αφορά διαθέσιμες ανθρωποώρες θα αυξηθεί μόλις κατά
3,9 % (από 1 590 300 σε 1 653 200). Αυτό σημαίνει οι
νέες θέσεις άμεσης απασχόλησης είναι σε μεγάλο βαθμό
συνέπεια της εσωτερικής ανάθεσης της δραστηριότητας
τήξης (SP 09). Ως εκ τούτου, η αυξημένη ικανότητα οφείλεται όχι στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης,
αλλά στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στη βελτίωση της ροής της παραγωγής.

Εφόσον: 1. οι επενδύσεις πληρούν την απαίτηση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενου ναυπηγείου, ο στόχος και η επίπτωση του οποίου είναι βελτίωση της παραγωγικότητας
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων· 2. η αύξηση της ικανότητας είναι απλώς το αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού του
ναυπηγείου και των προσαρμογών της παραγωγικής διαδικασίας που αφορά και 3. η εν λόγω βελτίωση της παραγωγικότητας είναι σημαντική, η αύξηση της ικανότητας δεν είναι
αναλογική της αύξησης της παραγωγικότητας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα
επιμέρους σχέδια SP 01, SP 02 και SP 03 είναι επιλέξιμα
για περιφερειακές ενισχύσεις.

(57)

Εφόσον αμβλύνθηκαν οι αμφιβολίες της όσον αφορά την
επιλεξιμότητα μέρους του επενδυτικού σχεδίου περιφερειακών ενισχύσεων, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
τηρείται η μέγιστη ένταση 22,5 % του επιλέξιμου κόστους
όπως ορίζεται στο πλαίσιο.

Οι υπόλοιποι όροι του συμβιβάσιμου των περιφερειακών
ενισχύσεων
(58)

Δεδομένου ότι η παρούσα υπόθεση πρόκειται για ad hoc
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για μεμονωμένο σχέδιο, η
Επιτροπή αξιολόγησε επίσης τις επιπτώσεις της στην περιφερειακή ανάπτυξη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη πραγματοποιώντας αποφασιστικής σημασίας εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση του στην αγορά
και διατηρώντας θέσεις απασχόλησης σε μια περιοχή όπου
η ανεργία κυμαίνεται στο 14 %. Η επένδυση θα διατηρηθεί
για τουλάχιστον 5 έτη.

(59)

Η SLK υπέβαλε αίτηση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης
προτού ξεκινήσουν οι εργασίες του σχεδίου και συνεισφέρει
με ποσοστό άνω του 25 % στη χρηματοδότηση του σχεδίου,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(60)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προγραμματισμένες περιφερειακές ενισχύσεις στην SLK που ανέρχονται
στο 22,5 % του ποσού των 76 100 000 SKK, δηλαδή
17 117 957 SKK, συνάδουν με τους όρους για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα όπως ορίζονται
στο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες ενισχύσεις
πληρούν τους όρους για να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την
κοινή αγορά,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η κρατική ενίσχυση που προτίθεται να εφαρμόσει η Σλοβακική
Δημοκρατία για την εταιρεία Slovenské lodenice Komárno υπό
μορφή διαγραφής χρέους η οποία ανέρχεται σε 17 117 957 SKK
είναι συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
Κατά συνέπεια, εγκρίνεται η εφαρμογή της ενίσχυσης που ανέρχεται
σε 17 117 957 SKK.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2007.
Για την Επιτροπή
Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουλίου 2007
για τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση
αποβλήτων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/530/Ευρατόμ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά
το ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια, το οποίο
αποτελεί γενικό πλατύβαθρο συζήτησης όπου συμμετέχουν
όλοι οι συμφεροντούχοι του πυρηνικού τομέα. Θα πρέπει να
συμβάλλει σε συνεπή εφαρμογή, σε όλα τα οικεία κράτη
μέλη, των υφιστάμενων σχετικών διατάξεων.

(6)

Η ομάδα υψηλού επιπέδου θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά
εκθέσεις πεπραγμένων όπου, εφόσον απαιτείται, θα περιλαμβάνονται συστάσεις προς την Επιτροπή οι οποίες θα διαβιβάζονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο.

(7)

Κατόπιν των ανωτέρω η ομάδα υψηλού επιπέδου πρέπει να
συσταθεί και να εξειδικευθούν οι όροι εντολής της,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 135,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας («Ευρατόμ») και
τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει τη δέσμευση να διατηρούν και να βελτιώνουν περαιτέρω την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, όπως αντικατοπτρίζεται ειδικότερα στην υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία
που έχει εκδοθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31 και
32 της συνθήκης Ευρατόμ καθώς και στα σχετικά ψηφίσματα και συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007
υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων, με εντολή την προοδευτική ανάπτυξη συναντίληψης
και, ενδεχομένως, την ανάπτυξη συμπληρωματικών κανόνων
στους τομείς αυτούς.

Οι εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τα συμπεράσματα της 2798ης συνόδου
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οικονομικές και
κοινωνικές υποθέσεις), της 8ης Μαΐου 2007, όπου περιέχεται κατάλογος ενεργειών που είναι δυνατόν να αναληφθούν,
με βάση τις εκθέσεις της ομάδας εργασίας για την πυρηνική
ασφάλεια, και να εδράζονται στην υφιστάμενη συνεργασία
εντός πλαισίων που ήδη υπάρχουν διεθνώς (όπως η σύμβαση
για την πυρηνική ασφάλεια, κοινή σύμβαση, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως/Όργανο για την Πυρηνική Ενέργεια, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικών Ρυθμιστικών
Αρχών).

Στην ομάδα υψηλού επιπέδου θα πρέπει να μετέχουν οι
επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή αρχών ασφαλείας που είναι αρμόδιες στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας εγκαταστάσεων και της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η Επιτροπή
θα πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συγκροτείται η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων (εφεξής «ομάδα υψηλού επιπέδου»).

Άρθρο 2
Καθήκοντα
Με ίδια πρωτοβουλία ή εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή, η
ομάδα υψηλού επιπέδου παρέχει συμβουλές και αρωγή στην Επιτροπή για την προοδευτική ανάπτυξη συναντίληψης και, ενδεχομένως, συμπληρωματικών ευρωπαϊκών κανόνων στους τομείς:

α) της ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων και

β) της ασφάλειας της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Διευκολύνει τις διαβουλεύσεις, τον συντονισμό και τη συνεργασία
εθνικών ρυθμιστικών αρχών.
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Άρθρο 3
Σύνθεση
1.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου αποτελείται από 27 εθνικούς
εκπροσώπους αρμόδιους για τους τομείς που αναφέρονται στο
άρθρο 2 και ένα αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η ομάδα μπορεί να
αποφασίζει με απλή πλειοψηφία τη διεύρυνση της συμμετοχής σε
αυτήν με ένταξη των αναπληρωματικών μελών.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μέλος και ένα αναπληρωτή του. Η
θητεία των μελών της ομάδας διαρκεί μέχρι την αντικατάστασή
τους.

2.
Από την Επιτροπή ορίζεται υψηλού επιπέδου αντιπρόσωπος, ο
οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις και στις συζητήσεις της
ομάδας υψηλού επιπέδου. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής είναι
ισότιμο μέλος της ομάδας και λαμβάνει μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις της.
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5.
Είναι δυνατό στις συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου
να συμμετέχουν ως παρατηρητές ειδικοί από κράτη ΕΟΧ και από
κράτη τα οποία είναι υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ομάδα υψηλού επιπέδου και η Επιτροπή μπορούν να
καλούν άλλους ειδικούς και παρατηρητές να συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της.

6.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό με συναίνεση ή, εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, με πλειοψηφία
δύο τρίτων, κατά την οποία κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.
Ο εσωτερικός κανονισμός υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή.

7.
Τη γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας υψηλού επιπέδου
εξασφαλίζει η Επιτροπή.

Άρθρο 5
Δαπάνες συνεδριάσεων

3.
Μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις συζητήσεις της ομάδας, τα οποία παραιτούνται ή που
δεν τηρούν τους όρους για τη συμμετοχή σε αυτή είναι δυνατό να
αντικαθίστανται για το υπόλοιπο μέρος της θητείας τους.

4.
Μέλη που προσλαμβάνονται ως φυσικά πρόσωπα υπογράφουν
κάθε έτος υπεύθυνη δήλωση ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον
καθώς και δήλωση ότι δεν υφίστανται συμφέροντα που είναι δυνατόν να θίγουν την αντικειμενικότητά τους.

Τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διαβίωσης για ένα αντιπρόσωπο
ανά κράτος μέλος, τα συνδεόμενα με τις δραστηριότητες της
ομάδας υψηλού επιπέδου, αποδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα
με τις ισχύουσες σε αυτή διατάξεις.

Τα μέλη δεν αμείβονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 6
Εκθέσεις

5.
Τα ονόματα των μελών που προσλαμβάνονται ως φυσικά
πρόσωπα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Μεταφορές και
Ενέργεια.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για τα
πεπραγμένα της, τουλάχιστον δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης, και στη συνέχεια ανά διετία.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο, ενδεχομένως συνοδευόμενες από σχόλια.

Οργάνωση
1.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των
μελών της με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 7
Διαφάνεια

2.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου είναι δυνατόν να συγκροτεί
ομάδες εργασίας ή υποομάδες ειδικών για την μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων στο πλαίσιο των όρων εντολής που έχουν καθοριστεί
από την ομάδα. Οι εν λόγω ομάδες ή υποομάδες παύουν να υφίστανται αμέσως μόλις εκτελέσουν το έργο που τους ανατέθηκε.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου διαβουλεύεται εκτενώς με όλους τους
συμφεροντούχους και το ενδιαφερόμενο κοινό κατά τρόπο ανοικτό
και διαφανή.

Άρθρο 8
3.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε όλες τις
συνεδριάσεις αυτών των ομάδων εργασίας.

4.
Κανονικά η ομάδα και οι υποομάδες της συνεδριάζουν σε
χώρους της Επιτροπής, με βάση διαδικασίες και πρόγραμμα που
έχουν καθοριστεί. Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.

Εμπιστευτικότητα
Σε περιπτώσεις που η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα υψηλού
επιπέδου ότι η ζητούμενη συμβουλή ή το θέμα που θίγεται είναι
εμπιστευτικού χαρακτήρα, τα μέλη της ομάδας καθώς και οι παρατηρητές και κάθε άλλο πρόσωπο υποχρεούνται να μην κοινοποιούν
πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους στο πλαίσιο των
εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου ή των ομάδων εργασίας της.
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Στις περιπτώσεις αυτές ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να ζητεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μόνο τα
μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Andris PIEBALGS

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2007
για το ερωτηματολόγιο εκπόνησης εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή, κατά την
περίοδο 2008-2010, της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών
πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3547]
(2007/531/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη
οφείλουν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή
της υπόψη οδηγίας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με την απόφαση
2006/534/ΕΚ της Επιτροπής (4).

(4)

Η τρίτη έκθεση πρέπει να καλύπτει την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6 της
οδηγίας 91/692/ΕΟΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου
1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,
την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου
1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων
που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας
1999/13/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονούν εκθέσεις
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης για να εκπονήσουν την έκθεση της
περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2010,
η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 1 της οδηγίας 1999/13/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2007.

Τα κράτη μέλη έχουν εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με την
εφαρμογή της υπόψη οδηγίας για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2003 έως 31 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με
την απόφαση 2002/529/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(1) ΕΕ L 85 της 29.3.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87).
2
( ) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 172 της 2.7.2002, σ. 57.

Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(4) ΕΕ L 213 της 3.8.2006, σ. 4.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο σχετικά με την εφαρμογή, κατά την περίοδο 2008-2010, της οδηγίας 1999/13/ΕΚ για τον περιορισμό
των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις
1.

Γενική περιγραφή
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αλλαγές που επήλθαν στην εθνική σας νομοθεσία κατά την ανωτέρω περίοδο αναφοράς,
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 1999/13/ΕΚ.

2.

Κάλυψη των εγκαταστάσεων

2.1. Για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α, παρακαλείσθε να αναφέρετε χωριστά για την πρώτη ημέρα
(1.1.2008) και για την τελευταία ημέρα (31.12.2010) της περιόδου αναφοράς πόσες εγκαταστάσεις εμπίπτουν στις κάτωθι
κατηγορίες:
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων (1),
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων οι οποίες καλύπτονται επίσης και από την οδηγία 96/61/ΕΚ (οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης/IPPC),
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν καταχωριστεί/αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/13/ΕΚ,
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν καταχωριστεί/αδειοδοτηθεί με χρήση του προγράμματος περιορισμού,
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3
στοιχείο α) της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στο ερωτηματολόγιο τους λόγους που εξηγούν
κάθε παρέκκλιση,
— συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3
στοιχείο β) της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. Παρακαλείσθε να επισυνάψετε στο ερωτηματολόγιο τους λόγους που εξηγούν
κάθε παρέκκλιση.
2.2. Για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α, παρακαλείσθε να αναφέρετε πόσες εγκαταστάσεις
εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες για την περίοδο αναφοράς:
— συνολικό αριθμό νέων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ουσιαστικές μετατροπές και έχουν καταχωριστεί/αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/13/ΕΚ.
3.

Υποκατάσταση
Για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α, παρακαλείσθε να αναφέρετε για το τέλος της περιόδου
αναφοράς (31.12.2010) ποιες ουσίες ή παρασκευάσματα, που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή
τοξικές για την αναπαραγωγή (R45, R46, R49, R60, R61) δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2),
χρησιμοποιούνται ακόμη και σε τι (κατ’ εκτίμηση) ποσότητες (τόνοι ετησίως).

4.

Παρακολούθηση
Για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α, παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία για την
περίοδο αναφοράς:
— αριθμό εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλει στοιχεία «μία φορά το χρόνο» ή «κατόπιν αιτήσεως», σύμφωνα με το άρθρο
8 παράγραφος 1 της οδηγίας,
— αριθμό εγκαταστάσεων οι οποίες παρακολουθούνται συνεχώς ως προς τη συμμόρφωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας.

5.

Συμμόρφωση
Για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α, παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία για την
περίοδο αναφοράς:
— αριθμό φορέων εκμετάλλευσης που εντοπίστηκαν να έχουν παραβεί τις απαιτήσεις της οδηγίας:
α) ως προς τη μη συμμόρφωση για υποβολή στοιχείων «μία φορά το χρόνο» ή «κατόπιν αιτήσεως»·
β) ως προς τη μη συμμόρφωση με άλλες απαιτήσεις της οδηγίας,
— για πόσους φορείς εκμετάλλευσης ανεστάλη ή ανακλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές η άδεια για μη συμμόρφωση
σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο β) της οδηγίας.

(1) Για τους σκοπούς του ερωτηματολογίου, ο «συνολικός αριθμός εγκαταστάσεων» καλύπτει επιπλέον και όσες εγκαταστάσεις διέπονται από την
εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/13/ΕΚ, χωρίς να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Δεν καλύπτονται
εγκαταστάσεις όπου γίνεται επίστρωση οδικών οχημάτων κατά την έννοια του ορισμού της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ ή τμημάτων αυτών για
επισκευή, συντήρηση ή διακόσμηση έξω από τις μονάδες κατασκευής.
(2) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

27.7.2007
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6.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκπομπές

6.1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε για το σύνολο των εγκαταστάσεων και για τα έτη 2008 και 2010 τις εκπομπές πτητικών
οργανικών ενώσεων σε τόνους κατ’ εκτίμηση.
6.2. Παρακαλείσθε να αναφέρετε για καθεμιά από τις 20 δραστηριότητες του παραρτήματος II Α και για τα έτη 2008 και 2010
τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων σε τόνους κατ’ εκτίμηση (προαιρετικά).
7.

Έξοδα

7.1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα συνολικά έξοδα κατ’ εκτίμηση, π.χ. σύνολο εξόδων για αδειοδότηση, παρακολούθηση,
επιθεωρήσεις κ.λπ., και για όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές αρχές, σε ευρώ κατ’ έτος ή εναλλακτικά σε ανθρωποέτη για την
εφαρμογή της οδηγίας 1999/13/ΕΚ το 2010 (προαιρετικά).
7.2. Παρακαλείσθε να προβείτε σε εκτίμηση διοικητικών εξόδων για την υπόψη έκθεση, σε ανθρωπομήνες και σε ευρώ (προαιρετικά).
8.

Δημοσίευση των εκθέσεων των κρατών μελών βάσει του παρόντος ερωτηματολογίου
Παρακαλείσθε να δώσετε πληροφορίες, π.χ. μια διαδικτυακή διεύθυνση URL, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άμεση
πρόσβαση στις εκθέσεις των κρατών μελών με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

9.

Βελτιώσεις
Σε ποιες παραμέτρους πρέπει να δοθεί βάρος ως προς:
— την εφαρμογή/μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ,
— μελλοντικά ερωτηματολόγια.

10. Άλλες παρατηρήσεις.
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