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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 895/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης 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 28 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 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 27ης 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

TR
ZZ

90,5
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

124,3
124,3

0709 90 70

TR
ZZ

87,5
87,5

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

62,0
54,4
60,1
58,8

0806 10 10

BR
EG
MA
TR
ZZ

161,0
160,0
144,4
178,8
161,1

0808 10 80

AR
AU
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

94,8
160,4
89,4
98,7
100,6
105,2
106,2
101,5
107,1

0808 20 50

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

84,6
76,9
80,2
137,4
117,4
99,3

0809 10 00

TR
ZZ

172,4
172,4

0809 20 95

CA
TR
US
ZZ

324,1
283,0
326,2
311,1

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

155,2
155,2

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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 896/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης καταγωγής Ινδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»), και
ιδίως το άρθρο 7,
Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.1. Έναρξη διαδικασίας
(1)

Στις 11 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή γνωστοποίησε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) (ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας), την έναρξη διαδικασίας
αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα διυδρομυρκενόλης καταγωγής Ινδίας.

(2)

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ άρχισε κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2006 από
τους ακόλουθους κοινοτικούς παραγωγούς: Destilaciones Bordas Chinchurreta SA και Sensient Fragrances SA («καταγγέλοντες»), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στην προκειμένη περίπτωση
πάνω από 25 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής διυδρομυρκενόλης. Η καταγγελία περιλάμβανε
αποδεικτικά στοιχεία για ντάμπινγκ του εν λόγω προϊόντος και επακόλουθη υλική ζημία, που θεωρήθηκαν
επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.
1.2. Ενδιαφερόμενα μέρη και επιτόπιες επαληθεύσεις

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τους καταγγέλοντες, άλλους γνωστούς κοινοτικούς παραγωγούς, τους
παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία, τους εισαγωγείς και τους γνωστούς ενδιαφερόμενους χρήστες και τις
ενώσεις τους, καθώς και τους αντιπροσώπους της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Στα
ενδιαφερόμενα μέρη δόθηκε η ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν
ακρόαση εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Η Επιτροπή
δέχθηκε σε ακρόαση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ζήτησαν και απέδειξαν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι
για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(4)

Λόγω του εμφανούς μεγάλου αριθμού ινδών παραγωγών-εξαγωγέων και κοινοτικών εισαγωγέων, στην
ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας προβλέφθηκε
το ενδεχόμενο δειγματοληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Για να μπορέσει η
Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, στην περίπτωση αυτή, να επιλέξει
δείγμα, όλοι οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς και όλοι οι κοινοτικοί εισαγωγείς κλήθηκαν να αναγγελθούν και
να παράσχουν, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, βασικές πληροφορίες για τις
δραστηριότητές τους σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2005 έως 30
Σεπτεμβρίου 2006. Εντούτοις, μόνο δύο ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς και δύο κοινοτικοί εισαγωγείς του υπό
εξέταση προϊόντος εμφανίστηκαν και προσκόμισαν τις ζητηθείσες πληροφορίες για τη δειγματοληψία εντός
των προθεσμιών που έτασσε η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι η
δειγματοληψία δεν ήταν αναγκαία.

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340
της 23.12.2005, σ. 17).
(2) ΕΕ C 275 της 11.11.2006, σ. 25.
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(5)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα μέρη που γνωστοποίησαν το ενδιαφέρον τους και σε όλα
τα άλλα μέρη που το ζήτησαν εντός των προθεσμιών που τάσσονται στην ανακοίνωση για την έναρξη
διαδικασίας.

(6)

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ελήφθησαν από δύο ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς, τέσσερις κοινοτικούς
παραγωγούς του ομοειδούς προϊόντος, δύο εισαγωγείς που δεν σχετίζονται με τους παραγωγούς-εξαγωγείς
και έναν κοινοτικό χρήστη.

(7)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τον προσωρινό
προσδιορισμό του ντάμπινγκ, την προκύπτουσα ζημία και το κοινοτικό συμφέρον και πραγματοποίησε
επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:
α) Κοινοτικοί παραγωγοί
— Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Γρανάδα, Ισπανία·
— Sensient Fragrances SA, Dos Hermanas (Σεβίλλη), Ισπανία·
— Takasago International Chemicals (Europe) SA, Μούρθια, Ισπανία.
β) Παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία
— Neeru Enterprises, Ραμπούρ·
— Privi Organics Limited, Μουμπάι.
1.3. Περίοδος έρευνας

(8)

Η έρευνα για τη διαπίστωση ντάμπινγκ και ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2005 έως 30
Σεπτεμβρίου 2006 (η «περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση της
ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 μέχρι το τέλος της ΠΕ (η «υπό εξέταση περίοδος»).
2. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ
2.1. Υπό εξέταση προϊόν

(9)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι διυδρομυρκενόλη με καθαρότητα κατά βάρος τουλάχιστον 93 %, καταγωγής
Ινδίας (το «υπό εξέταση προϊόν»), συνήθως κατατασσόμενο στον κωδικό ΣΟ ex 2905 22 90.

(10)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι άχρωμο έως ωχρό κίτρινο υγρό με γλυκό και έντονο άρωμα φρέσκου
μοσχολέμονου και ανθέων εσπεριδοειδών και με ελάχιστες ή καθόλου τερπενικές αποχρώσεις, διαλυτό
στο παραφινέλαιο και την αλκοόλη και αδιάλυτο στο νερό. Ανήκει στην οικογένεια των άκυκλων τερπενικών αλκοολών. Η χημική του ονομασία είναι 2,6-διμεθυλο-7-οκτεν-2-όλη (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Οι τυπικές εφαρμογές του υπό εξέταση προϊόντος είναι σε απορρυπαντικά, αρωματικά σαπούνια και ως
ισχυρό συστατικό αρωμάτων τύπου κίτρου και μοσχολέμονου.
2.2. Ομοειδές προϊόν

(12)

Το υπό εξέταση προϊόν και η διυδρομυρκενόλη που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά της Ινδίας,
καθώς και η διυδρομυρκενόλη που παράγεται και πωλείται στην Κοινότητα από τον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής διαπιστώθηκε ότι έχουν τα ίδια βασικά χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ίδιους
τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται προσωρινά όμοια κατά την έννοια του
άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.
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3. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
3.1. Κανονική αξία
(13)

Για τον καθορισμό της κανονικής αξίας η Επιτροπή κατ’ αρχήν εκτίμησε, για έκαστο των δύο συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων, κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος ήταν
αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση με τις συνολικές εξαγωγικές πωλήσεις τους στην Κοινότητα. Σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος
διαπιστώθηκε ότι ήταν αντιπροσωπευτικές μόνο για μία από τις συνεργασθείσες εταιρείες, εφόσον ο
όγκος των εγχώριων πωλήσεων αυτής της εταιρείας υπερέβη το 5 % των συνολικών εξαγωγικών πωλήσεων
του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.

(14)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε για τη συγκεκριμένη εταιρεία, με βάση την καθαρότητα, τους τύπους
του πωλούμενου στην εγχώρια αγορά ομοειδούς προϊόντος που ήταν πανόμοιο ή άμεσα συγκρίσιμο με
τους τύπους που πωλούνται προς εξαγωγή στην Κοινότητα. Για καθέναν από αυτούς τους τύπους καθορίστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήταν επαρκώς αντιπροσωπευτικές για τους σκοπούς του άρθρου 2
παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις συγκεκριμένου τύπου θεωρήθηκαν επαρκώς
αντιπροσωπευτικές όταν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων αυτού του τύπου στη διάρκεια της ΠΕ
αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου πωλήσεων του συγκρίσιμου τύπου που εξάγεται
στην Κοινότητα. Αυτό ίσχυε για όλους τους εγχώριους τύπους που ήταν συγκρίσιμοι με εκείνους που
εξάγονταν στην Κοινότητα.

(15)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις κάθε τύπου του υπό εξέταση προϊόντος, που πωλείται στην εγχώρια αγορά σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες, μπορεί να θεωρηθούν ότι
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4
του βασικού κανονισμού. Αυτό έγινε με τον καθορισμό της αναλογίας επικερδών εγχώριων πωλήσεων προς
ανεξάρτητους καταναλωτές, για κάθε τύπο εξαγόμενου προϊόντος.

(16)

Εφόσον για όλους τους τύπους προϊόντος άνω του 80 % κατ’ όγκο πωλήσεων στην εγχώρια αγορά
πωλήθηκαν σε καθαρή τιμή πώλησης τουλάχιστον ίση με το υπολογιζόμενο κόστος παραγωγής, και εφόσον
ταυτόχρονα η σταθμισμένη μέση τιμή πώλησης ήταν τουλάχιστον ίση με το κόστος παραγωγής, η κανονική
αξία, ανά τύπο προϊόντος, υπολογίστηκε ως ο σταθμισμένος μέσος όρος όλων των εγχώριων τιμών πώλησης
του εν λόγω τύπου, ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι πωλήσεις αυτές ήταν επικερδείς ή όχι.

(17)

Για τον παραγωγό-εξαγωγέα που δεν είχε αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος
στη διάρκεια της ΠΕ (βλ. αιτιολογική σκέψη 13 ανωτέρω), η κανονική αξία καθορίστηκε βάσει των
εγχώριων τιμών στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων των άλλων παραγωγών-εξαγωγέων (βλ. αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 16 ανωτέρω), σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.
3.2. Τιμή εξαγωγής

(18)

Όλες οι πωλήσεις των δύο συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε μη
συνδεδεμένους πελάτες στην Κοινότητα. Για τις πωλήσεις αυτές, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, με βάση τις πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές από
αυτούς τους ανεξάρτητους κοινοτικούς πελάτες.
3.3. Σύγκριση

(19)

Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε βάση τιμής παραγωγού. Προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, ελήφθησαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, οι διαφορές παραγόντων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα
τιμών. Όπου ήταν εφαρμόσιμο και δικαιολογημένο έγιναν προσαρμογές για διαφορές στο κόστος μεταφοράς, θαλάσσιους ναύλους και κόστος ασφάλισης, κόστος διαχείρισης, κόστος φόρτωσης και πρόσθετα
έξοδα, εκπτώσεις, προμήθειες, πιστωτικό κόστος και επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή.
3.4. Περιθώρια ντάμπινγκ

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού, τα περιθώρια ντάμπινγκ για τους
δύο συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς προσδιορίστηκαν με βάση τη σύγκριση της σταθμισμένης μέσης
κανονικής αξίας ανά τύπο προϊόντος με το σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής εξαγωγής ανά τύπο προϊόντος
όπως καθορίζεται ανωτέρω.
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Σ’ αυτή τη βάση, τα προσωρινά περιθώρια ντάμπινγκ εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής cif στα σύνορα της
Κοινότητας, χωρίς καταβολή δασμών, είναι:

Εταιρεία

(22)
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Προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ

Neeru Enterprises, Ραμπούρ

3,3 %

Privi Organics Limited, Μουμπάι

7,5 %

Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συνεργάστηκαν, το περιθώριο ντάμπινγκ προσδιορίστηκε με βάση
τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό,
το επίπεδο συνεργασίας ήταν το πρώτο που καθορίστηκε. Σύγκριση μεταξύ των στοιχείων της Eurostat
όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ινδίας και του όγκου των εξαγωγών στην Κοινότητα που ανέφεραν οι
συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς κατέδειξε ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό (άνω του 80 %).
Ως εκ τούτου, και εφόσον δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι μη συνεργασθείσες εταιρείες ασκούσαν ντάμπινγκ σε
χαμηλότερο επίπεδο, θεωρήθηκε ενδεδειγμένο να καθοριστεί το περιθώριο ντάμπινγκ για τις υπόλοιπες
εταιρείες, που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ντάμπινγκ που
διαπιστώθηκε για τις δύο συνεργασθείσες εταιρείες. Η προσέγγιση αυτή είναι σύμφωνη με την πάγια
πρακτική των κοινοτικών οργάνων και θεωρήθηκε επίσης αναγκαία προκειμένου να μην παρασχεθεί κίνητρο
μη συνεργασίας. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο περιθωρίου ντάμπινγκ υπολογίστηκε με συντελεστή 7,5 %.

4. ΖΗΜΙΑ
4.1. Κοινοτική παραγωγή και κοινοτικός κλάδος παραγωγής
(23)

Εντός της Κοινότητας, το ομοειδές προϊόν παράγεται από πέντε παραγωγούς. Ως εκ τούτου, η παραγωγή
των εν λόγω πέντε κοινοτικών παραγωγών θεωρείται ότι αποτελεί την κοινοτική παραγωγή υπό την έννοια
του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(24)

Από αυτούς τους πέντε παραγωγούς, οι τέσσερις απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Όμως, ένας από τους
απαντώντες, δεν υποστήριξε σαφώς την καταγγελία, δηλαδή δεν έλαβε θέση επ’ αυτής. Ως εκ τούτου, η εν
λόγω εταιρεία δεν μπορούσε να αποτελεί μέρος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, συνεπώς, της
ανάλυσης της ζημίας. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση αυτής της εταιρείας ελήφθη υπόψη και εξετάστηκε ως
άλλος παράγοντας της ζημίας στο μέρος 5 — Αιτιώδης συνάφεια.

(25)

Οι τρεις υπόλοιποι συνεργασθέντες παραγωγοί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 % της συνολικής
κοινοτικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος. Σημειώνεται ότι ένας από αυτούς είχε πραγματοποιήσει
σημαντικές εισαγωγές διυδρομυρκενόλης από την Ινδία κατά την ΠΕ. Ωστόσο, η εισαγωγή δεν ήταν η
βασική δραστηριότητά του και οι εισαγωγές αυτές θεωρήθηκαν ότι πραγματοποιήθηκαν ως αντίδραση στην
εισροή εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και συμπίεσαν σημαντικά τις τιμές, ιδίως για να
βελτιωθεί η χρηματοοικονομική του κατάσταση και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της δικής του παραγωγής
του ομοειδούς προϊόντος. Συνεπώς, δεν κρίθηκε σκόπιμο να μην περιληφθεί αυτός ο παραγωγός στον
ορισμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(26)

Σ’ αυτή τη βάση, θεωρήθηκε ότι οι τρεις κοινοτικοί παραγωγοί που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη
25 ανωτέρω φαίνονται να συνιστούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Στο εξής αναφέρονται ως ο
«κοινοτικός κλάδος παραγωγής».

4.2. Προσδιορισμός της σχετικής κοινοτικής αγοράς
(27)

Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον ή όχι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη ζημία και να
προσδιοριστεί η κατανάλωση και οι διάφοροι οικονομικοί δείκτες σχετικά με την κατάσταση του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής, εξετάστηκε κατά πόσον και σε ποιο βαθμό η επακόλουθη χρήση της παραγωγής του
ομοειδούς προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής έπρεπε να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση.
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(28)

Η διυδρομυρκενόλη χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ύλη για την παραγωγή παραγώγων, όπως τετραϋδρομυρκενόλη και μυρκετόλη, ή σε μίγματα αρωμάτων. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής χρησιμοποίησε ορισμένες ποσότητες διυδρομυρκενόλης (γύρω στο 10 % του συνολικού όγκου
παραγωγής του) εσωτερικά, για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Προς τούτο, η διυδρομυρκενόλη μεταφέρθηκε απλά χωρίς τιμολόγιο εντός της ίδιας εταιρείας· δεν εισήλθε στην ελεύθερη αγορά, επειδή
χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον παραγωγό για περαιτέρω επεξεργασία ή/και ως συστατικό μίγματος.
Τέτοιες καταστάσεις αναφέρονται ως δεσμευμένη χρήση.

(29)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής πωλούσε επίσης διυδρομυρκενόλη σε συνδεδεμένα μέρη στην Κοινότητα
και σε τρίτες χώρες προς μεταπώληση ή χρήση από αυτά τα μέρη. Όμως, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι
οι πωλήσεις αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευμένες, δηλαδή πωλήσεις στη δεσμευμένη αγορά,
επειδή πραγματοποιήθηκαν σε τιμές αγοράς και οι αγοραστές είχαν ελεύθερη επιλογή προμηθευτή. Αντιθέτως, πρέπει να θεωρηθούν πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά.

(30)

Η διάκριση μεταξύ της δεσμευμένης και της ελεύθερης αγοράς είναι σημαντική για την ανάλυση της
ζημίας, επειδή προϊόντα που προορίζονται για δεσμευμένη χρήση, δηλαδή εσωτερική χρήση από τους
ίδιους τους παραγωγούς στην παρούσα υπόθεση, δεν εκτίθενται σε άμεσο ανταγωνισμό με εισαγωγές.
Αντιθέτως, η παραγωγή που προορίζεται προς πώληση στην ελεύθερη αγορά διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται
σε άμεσο ανταγωνισμό με εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

(31)

Προκειμένου να παρασχεθεί κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία για ολόκληρη τη δραστηριότητα διυδρομυρκενόλης
και στη συνέχεια προσδιορίστηκε κατά πόσον η παραγωγή προοριζόταν για δεσμευμένη χρήση ή για την
ελεύθερη αγορά.

(32)

Όσον αφορά τους ακόλουθους οικονομικούς δείκτες σχετικά με τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, διαπιστώθηκε ότι μια εύλογη ανάλυση και αξιολόγηση έπρεπε να εστιαστεί στην κατάσταση που επικρατεί στην
ελεύθερη αγορά: όγκος πωλήσεων και τιμές πωλήσεων στην κοινοτική αγορά, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη,
αποδοτικότητα, αποδοτικότητα της επένδυσης, ταμειακές ροές και όγκος και τιμές εξαγωγής.

(33)

Όσον αφορά άλλους οικονομικούς δείκτες, όμως, διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι θα μπορούσαν λογικά
να εξεταστούν μόνο με αναφορά στη συνολική δραστηριότητα. Πράγματι, η παραγωγή (τόσο της δεσμευμένης όσο και της ελεύθερης αγοράς), το δυναμικό, η χρησιμοποίηση του δυναμικού, οι επενδύσεις, τα
αποθέματα, η απασχόληση, η παραγωγικότητα, οι μισθοί και η ικανότητα αύξησης του κεφαλαίου εξαρτώνται από τη συνολική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν η παραγωγή είναι δεσμευμένη ή πωλείται στην
ελεύθερη αγορά.

(34)

Τέλος, ας σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της δεσμευμένης χρήσης από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής
εξετάστηκε ως άλλος παράγοντας της ζημίας στο μέρος 5 — Αιτιώδης συνάφεια, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην κατάστασή του.
4.3. Κοινοτική κατανάλωση

(35)

Η κοινοτική κατανάλωση καθορίστηκε βάσει των όγκων της παραγωγής των κοινοτικών παραγωγών που
προορίζονται για ελεύθερη πώληση στην κοινοτική αγορά και για δεσμευμένη χρήση από αυτούς τους
παραγωγούς, και των όγκων των εισαγωγών στην Κοινότητα που κοινοποιεί η Eurostat.

(36)

Όσον αφορά την Eurostat, ας σημειωθεί ότι στις στατιστικές αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν προϊόντα
εκτός της διυδρομυρκενόλης, εφόσον η διυδρομυρκενόλη δηλώνεται σε κωδικό ex ΣΟ. Τα στοιχεία από την
Eurostat συγκρίθηκαν, έτσι, με τη γνώση της αγοράς από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Κατόπιν αυτού,
οι εισαγωγές από την Ιαπωνία εξαιρέθηκαν εφόσον θεωρήθηκαν ότι αποτελούνται εξ ολοκλήρου από
προϊόντα εκτός της διυδρομυρκενόλης, καθώς δεν υπάρχει γνωστή παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος
στην Ιαπωνία. Για εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός της Ιαπωνίας, οι στατιστικές της Eurostat φάνηκαν να
είναι εύλογα ακριβείς (δηλαδή φάνηκαν να μην συμπεριλαμβάνουν σημαντικούς όγκους προϊόντων εκτός
της διυδρομυρκενόλης που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν σημαντικά την εικόνα) και, συνεπώς, δεν
πραγματοποιήθηκε καμία προσαρμογή στα συγκεκριμένα στοιχεία για τους σκοπούς της ανάλυσης της
ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας.
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Κατά το πρώτο ήμισυ της υπό εξέταση περιόδου, η κοινοτική αγορά διυδρομυρκενόλης ήταν σχετικά
σταθερή. Άρχισε να ανέρχεται το 2005 και την ΠΕ έφθασε σε επίπεδο κατά 23 % υψηλότερο από του
2003, δηλαδή περίπου 4 400 000 χιλιόγραμμα.

Κατανάλωση (kg)
Δείκτης: 2003 = 100

2003

2004

2005

ΠΕ

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

100

100

107

123

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στο ερωτηματολόγιο, πληροφορίες συγκεντρωθείσες από άλλους
κοινοτικούς παραγωγούς, Eurostat.

4.4. Εισαγωγές από την οικεία χώρα
4.4.1. Όγκος, τιμή και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την
οικεία χώρα
(38)

Ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ στην Κοινότητα
αυξήθηκε δραματικά το 2004, δηλαδή περισσότερο από 1 600 %. Σχεδόν διπλασιάστηκε το 2005, προτού
υποχωρήσει την ΠΕ και καταλήξει σε επίπεδο 2 963 % υψηλότερο από ό,τι στην αρχή της υπό εξέταση
περιόδου, δηλαδή περίπου 760 000 χιλιόγραμμα την ΠΕ σε σύγκριση με περίπου 25 000 χιλιόγραμμα το
2003.

Εισαγωγές (kg)
Δείκτης: 2003 = 100

2003

2004

2005

ΠΕ

24 900

430 600

751 800

762 600

100

1 729

3 019

3 063

Πηγή: Eurostat.

(39)

Η μέση τιμή εισαγωγής υποχώρησε σχεδόν κατά 20 % το 2004, αυξήθηκε στο αρχικό της επίπεδο το
2005 και αυξήθηκε κατά 11 % την ΠΕ. Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις 41 και 42
κατωτέρω, οι τιμές εισαγωγής ήταν σημαντικά χαμηλότερες των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
κατά την ΠΕ.
2003

2004

2005

ΠΕ

Μέση τιμή εισαγωγής (EUR/kg)

3,45

2,79

3,45

3,81

Δείκτης: 2003 = 100

100

81

100

111

Πηγή: Eurostat.

(40)

Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία αυξήθηκε κατά
σχεδόν 17 ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση περίοδο, δηλαδή από 0,7 % το 2003 σε 17,3 % την
ΠΕ. Σημαντικό μερίδιο αγοράς επιτεύχθηκε το 2004, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απότομη αύξηση
των όγκων εισαγωγής και τη σταθερή κοινοτική κατανάλωση. Κατά την ΠΕ, σε απόλυτους όρους, οι ινδοί
εξαγωγείς, παρά την αύξηση των όγκων πωλήσεων, γνώρισαν υποχώρηση του μεριδίου τους στην αγορά
κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις
23 % κατά την υπό εξέταση περίοδο, είναι προφανές ότι η παρουσία εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία στην κοινοτική αγορά αυξήθηκε εντονότερα στη διάρκεια της περιόδου.
2003

2004

2005

ΠΕ

Μερίδιο αγοράς

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Δείκτης: 2003=100

100

1 736

2 835

2 491

Πηγή: Eurostat.
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4.4.2. Υποτιμολόγηση
(41)

Για τους σκοπούς της ανάλυσης της υποτιμολόγησης, οι τιμές εισαγωγής των συνεργασθέντων παραγωγώνεξαγωγέων συγκρίθηκαν με τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, βάσει σταθμισμένων μέσων όρων
για άμεσα συγκρίσιμους τύπους προϊόντος (βάσει καθαρότητας) στη διάρκεια της ΠΕ. Οι τιμές του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής προσαρμόστηκαν σε επίπεδο τιμής παραγωγού και σε σύγκριση με τις
τιμές εισαγωγής cif στα κοινοτικά σύνορα, συν τον τελωνειακό δασμό. Αυτή η σύγκριση τιμών πραγματοποιήθηκε για συναλλαγές στο ίδιο εμπορικό επίπεδο, δεόντως προσαρμοσμένων κατά περίπτωση, και μετά
την αφαίρεση εκπτώσεων και επιστροφών.

(42)

Βάσει των τιμών των συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων, τα διαπιστωθέντα περιθώρια υποτιμολόγησης
που εκφράστηκαν ως ποσοστό των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής είναι 5,8 % και 7,4 %.

4.5. Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
(43)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε όλους τους συναφείς
οικονομικούς παράγοντες και δείκτες που έχουν σημασία για την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής.

(44)

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ανάλυση της ζημίας έπρεπε να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη δεσμευμένης χρήσης
του ομοειδούς προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Έτσι, εξετάστηκαν ορισμένοι δείκτες ζημίας,
εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην κατάσταση που επικρατεί στην ελεύθερη αγορά, ενώ ορισμένοι άλλοι θα
μπορούσαν εύλογα να εξεταστούν με απλή αναφορά στη συνολική δραστηριότητα (βλ. αιτιολογικές σκέψεις
27 έως 34 ανωτέρω).

α) Παραγωγή, δυναμικό και χρησιμοποίηση του δυναμικού
(45)

Η παραγωγή του ομοειδούς προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής αυξήθηκε κατά 6 % κατά την
υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, παρέμεινε σταθερή το 2004, αυξήθηκε ελαφρώς, κατά 2 %, το 2005 και
κατά επιπλέον 4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την ΠΕ. Εφόσον το δυναμικό παραγωγής παρέμεινε σταθερό, η
χρησιμοποίησή της ήταν ελαφρώς βελτιωμένη σύμφωνα με τους αυξημένους όγκους παραγωγής. Την ΠΕ,
το δυναμικό χρησιμοποιήθηκε κατά 73 %.

2003

2004

2005

ΠΕ

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

100

100

102

106

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Δείκτης: 2003 = 100

100

100

100

100

Χρησιμοποίηση δυναμικού

69 %

69 %

71 %

73 %

Δείκτης: 2003 = 100

100

100

102

106

Παραγωγή (kg)
Δείκτης: 2003 = 100
Δυναμικό (kg)

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

β) Αποθέματα
(46)

Μεταξύ 2003 και ΠΕ καταγράφηκε συνολική αύξηση των αποθεμάτων. Η αιχμή το 2004 συμπίπτει με
ξαφνική υποχώρηση των πωλήσεων που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 47 κατωτέρω. Κατά την ΠΕ,
το επίπεδο των αποθεμάτων ήταν κατά 8 % υψηλότερο από ό,τι το 2003.
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Αποθέματα (kg)
Δείκτης: 2003 = 100

28.7.2007

2003

2004

2005

ΠΕ

118 204

222 907

166 724

127 440

100

189

141

108

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

γ) Όγκος πωλήσεων, τιμή πώλησης και μερίδιο αγοράς
(47)

Οι πωλήσεις της παραγωγής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στην ελεύθερη αγορά της Κοινότητας
υποχώρησαν ξαφνικά κατά 7 % το 2004. Το 2005 ανέκαμψαν ελαφρώς πάνω από το αρχικό τους επίπεδο
και αυξήθηκαν κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες την ΠΕ. Ωστόσο, δεδομένης της αυξημένης κατανάλωσης το
2005 και την ΠΕ (βλ. αιτιολογική σκέψη 3 ανωτέρω), ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν ενίσχυσε τη
θέση του στην αγορά. Αντίθετα, με δυσκολία διατήρησε το μερίδιό του στην αγορά. Οι μέσες τιμές
πωλήσεων της κοινοτικής παραγωγής αντανακλούσαν την ανάπτυξη της αγοράς. Μειώθηκαν δραματικά
το 2004, δηλαδή κατά 22 %, υποχώρησαν κατά 10 ακόμη ποσοστιαίες μονάδες το 2005 και παρέμειναν
περισσότερο ή λιγότερο σταθερές την ΠΕ.
2003

2004

2005

ΠΕ

Πωλήσεις στην ΕΚ (kg)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Δείκτης: 2003 = 100

100

93

103

122

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Δείκτης: 2003 = 100

100

93

97

99

Τιμή πώλησης (EUR/kg)

4,55

3,55

3,09

3,15

Δείκτης: 2003 = 100

100

78

68

69

Μερίδιο αγοράς

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

δ) Αποδοτικότητα
(48)

Η αποδοτικότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επιδεινώθηκε δραματικά κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Από 12,3 % κέρδη το 2003, η παραγωγή ομοειδούς προϊόντος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που προορίζεται προς πώληση στην ελεύθερη αγορά έγινε σταδιακά ζημιογόνα το 2004, σύμφωνα
με την προαναφερόμενη μείωση των όγκων και των τιμών πωλήσεων. Το 2005 το περιθώριο ζημίας
διπλασιάστηκε και την ΠΕ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατέγραψε ζημίες σχεδόν 17 %.

Περιθώριο κέρδους προ φόρων
Δείκτης: 2003 = 100

2003

2004

2005

ΠΕ

12,3 %

– 7,5 %

– 15,8 %

– 16,9 %

100

– 60

– 128

– 137

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

ε) Επενδύσεις, αποδοτικότητα των επενδύσεων, ταμειακές ροές και ικανότητα αύξησης του κεφαλαίου
(49)

Οι επενδύσεις υποχώρησαν σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο, φθάνοντας την ΠΕ μόλις το 7 % του
επιπέδου τους το 2003, γεγονός που αντανακλά ότι ο κλάδος λειτουργεί ήδη με σύγχρονο εξοπλισμό.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα της αιτιολογικής σκέψης 45 ανωτέρω, δεν πραγματοποιήθηκε καμία
επένδυση στο παραγωγικό δυναμικό, αν και η αγορά διυδρομυρκενόλης αναμενόταν να διατηρήσει την
ανοδική τάση της. Η αποδοτικότητα των επενδύσεων, εκφρασμένη σε όρους καθαρών κερδών/ζημιών του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής και της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων, αναπτύχθηκε σύμφωνα
με τις επενδύσεις και τα περιθώρια κέρδους/ζημίας. Ειδικότερα, μειώθηκε από 13,7 % το 2003 σε
– 26,9 % την ΠΕ. Ομοίως, οι ταμειακές ροές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής επιδεινώθηκαν σημαντικά.
Από ταμειακές εισροές γύρω στο 1 300 000 ευρώ το 2003 μεταστράφηκε σε ταμειακές εκροές άνω των
60 000 ευρώ την ΠΕ. Όλοι οι δείκτες επιβεβαιώνουν σαφώς την αδυναμία του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής για αύξηση του κεφαλαίου.
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2003

2004

2005

ΠΕ

221 210

44 605

23 435

16 481

100

20

11

7

13,7 %

– 7,1 %

– 17,3 %

– 26,9 %

Δείκτης: 2003 = 100

100

– 52

– 127

– 197

Ταμειακές ροές (EUR)

1 328 345

– 48 093

164 355

– 61 724

Δείκτης: 2003 = 100

100

–4

12

–5

Επένδυση (EUR)
Δείκτης: 2003 = 100
Αποδοτικότητα των επενδύσεων

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

στ) Ανάπτυξη
(50)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής διατήρησε το μερίδιο αγοράς με τίμημα σημαντικές απώλειες που
συνοδεύτηκαν, μεταξύ άλλων, από ταμειακές εκροές. Έτσι συνάγεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς.

ζ) Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί
(51)

Ο αριθμός των εργαζομένων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος μειώθηκε, παρά
την αυξημένη παραγωγή (βλ. αιτιολογική σκέψη 45 ανωτέρω). Κατά την ΠΕ η απασχόληση ήταν κατά
15 % χαμηλότερα από το 2003. Το συνολικό κόστος εργασίας, παρ’ όλα αυτά, αυξήθηκε. Ειδικότερα,
αυξήθηκε κατά 13 % το 2004, παρέμεινε περισσότερο ή λιγότερο σταθερό το 2005, προτού υποχωρήσει
ελαφρώς την ΠΕ σε επίπεδο 6 % υψηλότερα από το 2003. Πράγματι, το μέσο κόστος εργασίας αυξήθηκε
κατά 24 % την υπό εξέταση περίοδο. Η αύξηση αυτή οφειλόταν στον πληθωρισμό (γύρω στο 3 % το 2004
και το 2005 στην Ισπανία) και στις αλλαγές στη δομή της απασχόλησης (υψηλότερο μερίδιο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού). Η παραγωγικότητα που εκφράζεται σε παραγωγή ανά εργαζόμενο ετησίως
αυξήθηκε κατά 24 % μεταξύ 2003 και ΠΕ.

2003

2004

2005

ΠΕ

Απασχόληση

44,2

43,7

39,8

37,7

Δείκτης: 2003 = 100

100

99

90

85

Κόστος εργασίας (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Δείκτης: 2003 = 100

100

113

111

106

31 741

36 206

39 033

39 282

100

114

123

124

64 329

65 588

72 904

79 546

100

102

113

124

Μέσο κόστος εργασίας (EUR)
Δείκτης: 2003 = 100
Παραγωγικότητα (kg ανά εργαζόμενο)
Δείκτης: 2003 = 100
Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

η) Μέγεθος του ντάμπινγκ, ανάκαμψη από προηγούμενο ντάμπινγκ ή επιδότηση
(52)

Όσον αφορά τον αντίκτυπο του μεγέθους των πραγματικών περιθωρίων ντάμπινγκ στον κοινοτικό κλάδο
παραγωγής, δεδομένων του όγκου και των τιμών των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από
την οικεία χώρα, ο αντίκτυπος αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος.

(53)

Επιπλέον, δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι κατά την ΠΕ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ανέκαμψε από τις
επιπτώσεις προηγούμενου ντάμπινγκ ή επιδότησης.
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4.6. Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία
(54)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η παρουσία φθηνών εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από
την Ινδία αυξήθηκε δραματικά. Όσον αφορά τον όγκο, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που
αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3 000 % μεταξύ 2003 και ΠΕ. Όσον αφορά το
μερίδιο αγοράς, διατήρησαν περισσότερο από 17 % της κοινοτικής αγοράς διυδρομυρκενόλης την ΠΕ σε
σύγκριση με μόλις 0,7 % το 2003.

(55)

Παρά το γεγονός ότι η κοινοτική κατανάλωση διυδρομυρκενόλης αυξήθηκε κατά 23 % κατά την υπό
εξέταση περίοδο, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, την ΠΕ, κατάφερε απλώς να διατηρήσει το ίδιο μερίδιο
στην κοινοτική αγορά με το 2003, χάρη ιδίως σε αύξηση των πωλήσεων της παραγωγής του το 2005 και
την ΠΕ. Όμως, όπως κατέδειξε η ανωτέρω ανάλυση των οικονομικών δεικτών του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής, αυτό επιτεύχθηκε με τίμημα σοβαρές απώλειες, μείωση των αποδόσεων των επενδύσεων και
ταμειακές εκροές. Πράγματι, η ζημία καταγράφηκε ιδίως όσον αφορά σημαντική μείωση των τιμών του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής, που είχε άμεσο και σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική
κατάσταση αυτών των εταιρειών. Ειδικότερα, οι τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής υποχώρησαν από
4,55 ευρώ το 2003 σε 3,15 ευρώ την ΠΕ. Η υποχώρηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση
του κόστους παραγωγής. Συνεπώς, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έγινε ζημιογόνος το 2004 και οι
ζημίες του από πωλήσεις διυδρομυρκενόλης στην κοινοτική αγορά αυξήθηκαν περαιτέρω το 2005 και την
ΠΕ, όταν τα έσοδα των πωλήσεων με δυσκολία κάλυπταν τα πάγια έξοδα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Μια τέτοια κατάσταση είναι σαφώς μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

(56)

Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, θεωρείται προσωρινά ότι ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής υπέστη υλική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.
5. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
5.1. Εισαγωγή

(57)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η
υλική ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από εισαγωγές του υπό εξέταση
προϊόντος που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Εξετάστηκαν επίσης άλλοι γνωστοί παράγοντες πλην των
εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίοι μπορεί να προξένησαν το ίδιο χρονικό
διάστημα ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ζημία που πιθανώς
προκλήθηκε από τους εν λόγω άλλους παράγοντες ζημία δεν αποδίδεται στις εισαγωγές που αποτέλεσαν
αντικείμενο ντάμπινγκ.
5.2. Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ

(58)

Κατ’ αρχάς, υπενθυμίζεται ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι η διυδρομυρκενόλη που εισάγεται απευθείας από
την Ινδία ανταγωνίζεται τη διυδρομυρκενόλη που παράγεται και πωλείται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, εφόσον είναι όμοια όσον αφορά τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά της, εναλλάξιμη και διαθέσιμη
μέσω των ίδιων διόδων διανομής.

(59)

Η σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την οικεία χώρα
(σχεδόν 3 000 %) και του μεριδίου τους στην κοινοτική αγορά (κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες περίπου)
συνέπεσε με την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Η
επιδείνωση αυτή περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μείωση του επιπέδου των τιμών του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής, η οποία οδήγησε σε επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του την ίδια περίοδο. Οι
εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ περιέκοψαν τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
κατά σημαντικά περιθώρια έτσι ώστε συνάγεται εύλογα ότι σε αυτές οφείλεται η συρρίκνωση των τιμών που
οδήγησε στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(60)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ορισμένοι παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος στην Ινδία
σταμάτησαν την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος και, έτσι, μείωσαν το παραγωγικό δυναμικό για το
υπό εξέταση προϊόν στην Ινδία. Από αυτό το μέρος συνάγεται ότι για τους προαναφερόμενους λόγους οι
εισαγωγές από την Ινδία δεν αποτέλεσαν απειλή ζημίας για τους κοινοτικούς παραγωγούς. Εν προκειμένω,
επιβεβαιώθηκε από την έρευνα ότι ορισμένοι από τους αναφερόμενους στην καταγγελία παραγωγούς (βλ.
αιτιολογική σκέψη 2 ανωτέρω) σταμάτησαν να παράγουν διυδρομυρκενόλη κατά την ΠΕ· ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί νέο δυναμικό. Πράγματι, τουλάχιστον ένας νέος ινδός παραγωγός διυδρομυρκενόλης εμφανίστηκε το 2005. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί.
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Λαμβανομένης υπόψη της σαφώς διαπιστωθείσας χρονικής συνύπαρξης μεταξύ, αφενός, της εφόρμησης
εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, αφετέρου, της συρρίκνωσης των τιμών και της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συνάγεται προσωρινά ότι οι εισαγωγές που
αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη ζημιογόνα κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

5.3. Επιπτώσεις άλλων παραγόντων
5.3.1. Απόδοση άλλων κοινοτικών παραγωγών
(62)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 23-26 ανωτέρω, υπάρχουν πέντε παραγωγοί του ομοειδούς
προϊόντος στην Κοινότητα· δύο από αυτούς δεν φαίνονται να συνιστούν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Η
ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς αυτών των δύο εταιρειών αναλύεται κατωτέρω.
Για λόγους τήρησης του απορρήτου δεν μπορούν να αποκαλυφθούν πραγματικά στοιχεία. Έτσι, παρέχονται
μόνο δείκτες.

(63)

Οι πωλήσεις στην Κοινότητα διυδρομυρκενόλης παραγόμενης από άλλους κοινοτικούς παραγωγούς μειώθηκαν κατά 12 % στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς υποχώρησε ακόμη
περισσότερο, δηλαδή κατά 28 %, επειδή η αγορά επεκτάθηκε την ίδια περίοδο.

2003

2004

2005

ΠΕ

Πωλήσεις στην ΕΚ (kg)
Δείκτης: 2003 = 100

100

89

88

88

Μερίδιο αγοράς
Δείκτης: 2003 = 100

100

90

83

72

Πηγή: Πληροφορίες που συγκέντρωσαν άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί.

(64)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά ότι η απόδοση των δύο άλλων κοινοτικών
παραγωγών δεν προκάλεσε καμία ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

5.3.2. Δεσμευμένη χρήση από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής
(65)

Όπως αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 27 έως 34 ανωτέρω, οι δραστηριότητες του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής όσον αφορά το ομοειδές προϊόν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεσμευμένη χρήση
του προϊόντος για την παραγωγή παραγώγων ή/και μιγμάτων αρωμάτων. Όπως επεξηγήθηκε περαιτέρω στις
προαναφερόμενες αιτιολογικές σκέψεις, κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθεί η δεσμευμένη χρήση του
κοινοτικού κλάδου παραγωγής στην ανάλυση των δεικτών ζημίας (όπου είναι σημαντική) και να εξεταστεί
βάσει άλλων παραγόντων, δηλαδή άλλων πιθανών αιτίων της ζημίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής.

(66)

Η δεσμευμένη χρήση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής υποχώρησε ελαφρώς κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Ειδικότερα, υποχώρησε κατά 14 % το 2004 και κατά επιπλέον 14 ποσοστιαίες μονάδες το
2005, προτού αυξηθεί την ΠΕ σε 240 000 χιλιόγραμμα περίπου, ποσότητα που είναι, παρ’ όλα αυτά,
κατά 5 % μικρότερη από την αντίστοιχη του 2003. Σε σχετικούς όρους, η δεσμευμένη χρήση αντιπροσώπευε περίπου το 10 % του συνολικού όγκου παραγωγής, με εξαίρεση το 2005, όπου μειώθηκε σε 8 %.

2003

2004

2005

ΠΕ

Δεσμευμένη χρήση (kg)

249 809

215 100

179 954

236 323

Δείκτης: 2003 = 100

100

86

72

95

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.
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Βάσει των προαναφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεσμευμένη χρήση αντιπροσωπεύει μόνο το
10 % περίπου της παραγωγής του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συνάγεται προσωρινά ότι η ανάπτυξή
της δεν μπορεί ουσιαστικά να συμβάλει στην υλική ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.
5.3.3. Εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(68)

Όσον αφορά τους όγκους, οι εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής βελτιώθηκαν
ελαφρώς κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο όγκος πωλήσεων των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 8 % το
2004 και κατά επιπλέον 12 ποσοστιαίες μονάδες το 2005, προτού υποχωρήσει την ΠΕ σε επίπεδο
κατά 4 % υψηλότερο από το 2003. Όσον αφορά τις μοναδιαίες τιμές, από τον κατωτέρω πίνακα προκύπτει
μείωση κατά 26 % μεταξύ 2003 και ΠΕ. Ας σημειωθεί ότι οι τιμές των εξαγωγικών πωλήσεων υποχώρησαν
με βραδύτερους ρυθμούς από τις τιμές των πωλήσεων στην Κοινότητα και σε απόλυτους όρους παρέμειναν
σημαντικά υψηλότερες από τις τελευταίες.

Εξαγωγικές πωλήσεις της κοινοτικής παραγωγής (μονάδες)

2003

2004

2005

ΠΕ

743 445

803 219

890 242

774 802

Δείκτης: 2003 = 100

100

108

120

104

Τιμή εξαγωγικών πωλήσεων (EUR/μονάδα)

4,55

4,05

3,57

3,36

Δείκτης: 2003 = 100

100

89

79

74

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(69)

Από την άποψη αυτή συνάγεται προσωρινά ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής
δεν συνέβαλαν σημαντικά στην υλική ζημία που υπέστη.
5.3.4. Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(70)

Εξετάστηκαν επίσης οι εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός της Ινδίας. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές από
την Ιαπωνία, όπως προκύπτουν από την Eurostat, δεν ελήφθησαν υπόψη για λόγους που αναφέρονται στην
αιτιολογική σκέψη 36 ανωτέρω. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας δεν έγινε καμία άλλη προσαρμογή στα στοιχεία της Eurostat.

(71)

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα, ο όγκος των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες μειώθηκε κατά
την υπό εξέταση περίοδο. Μετά από ύφεση που σημειώθηκε το 2004 και το 2005, ανέκαμψε την ΠΕ σε
επίπεδο κατά 4 % χαμηλότερο από το 2003. Μια τέτοια εξέλιξη συνέπιπτε σαφώς με αύξηση των τιμών
αυτών των εισαγωγών το 2004 και το 2005 και την επακόλουθη μείωσή τους την ΠΕ. Σε απόλυτους
όρους, το επίπεδο τιμών των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες παρέμεινε σημαντικά πάνω από το επίπεδο
τιμών των εισαγωγών από την Ινδία καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο (βλ. αιτιολογική σκέψη 39
ανωτέρω). Το αντίστοιχο μερίδιο των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες στην κοινοτική αγορά αναπτύχθηκε
σύμφωνα με τους όγκους τους και με την επέκταση της αγοράς· υποχώρησε κατά 22 % μεταξύ 2003
και ΠΕ.

2003

2004

2005

ΠΕ

935 800

756 200

606 700

895 100

Δείκτης: 2003 = 100

100

81

65

96

Μέση τιμή εισαγωγής (EUR/kg)

4,04

4,79

4,75

4,08

Δείκτης: 2003 = 100

100

119

118

101

Μερίδιο αγοράς

26 %

21 %

16 %

20 %

Δείκτης: 2003 = 100

100

81

61

78

Εισαγωγές (kg)

Πηγή: Eurostat.
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες εκτός της Ινδίας δεν
προκάλεσαν καμία ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.
5.3.5. Η ζημία προκλήθηκε με ιδία ευθύνη

(73)

Ένα μέρος υποστήριξε ότι η ζημία προκλήθηκε με ιδία ευθύνη, επειδή οι καταγγέλοντες εξαρτούν από τις
εισαγωγές τις βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν στην παραγωγή του ομοειδούς προϊόντος και έτσι
δεν είναι ανταγωνιστικοί έναντι άλλων κοινοτικών παραγωγών, ή ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα. Εν
προκειμένω, η έρευνα δεν διαπίστωσε τυχόν ουσιαστικές διαφορές σε πηγές και τιμές των βασικών πρώτων
υλών που χρησιμοποιούνται και πληρώνονται από τους καταγγέλοντες και τους λοιπούς κοινοτικούς
παραγωγούς, ή ακόμη και τους συνεργασθέντες ινδούς παραγωγούς, που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν
τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί.
5.4. Συμπέρασμα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια

(74)

Καταλήγοντας, επιβεβαιώνεται ότι η υλική ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, η οποία
χαρακτηρίζεται ιδίως από μείωση των μοναδιαίων τιμών πώλησης που οδηγούν σε σημαντική επιδείνωση
της χρηματοοικονομικής κατάστασης, προκλήθηκε από τις εισαγωγές από την οικεία χώρα που αποτέλεσαν
αντικείμενο ντάμπινγκ. Αν και η δεσμευμένη χρήση και οι εξαγωγικές επιδόσεις θα μπορούσαν να έχουν
συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην επιδεινωθείσα απόδοση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, η ανάπτυξή
τους δεν ήταν τέτοια ώστε να διασπάσει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτέλεσαν
αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημιογόνου κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(75)

Δεδομένης της ανωτέρω ανάλυσης που διακρίνει και ξεχωρίζει καταλλήλως τις επιπτώσεις όλων των
γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής από τις ζημιογόνες επιπτώσεις
των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, επιβεβαιώνεται ότι οι άλλοι παράγοντες δεν αναστρέφουν το γεγονός ότι η εκτιμηθείσα ζημία πρέπει να αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(76)

Ως εκ τούτου συνάγεται προσωρινά ότι οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ καταγωγής της
οικείας χώρας προκάλεσαν υλική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.
6. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
6.1. Γενικές παρατηρήσεις

(77)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον, παρά το προσωρινό συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη επιζήμιου
ντάμπινγκ, υπήρξαν επιτακτικοί λόγοι που θα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το κοινοτικό
συμφέρον η λήψη μέτρων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με το άρθρο 21
παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, ο αντίκτυπος πιθανών μέτρων σε όλα τα μέρη που ενέχονται στην
παρούσα διαδικασία και επίσης οι συνέπειες της μη λήψης μέτρων εξετάστηκαν βάσει όλων των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων.
6.2. Συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(78)

Η ανάλυση της ζημίας κατέδειξε σαφώς ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής επλήγη από τις εισαγωγές που
αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Η απότομα αυξημένη παρουσία των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ τα τελευταία έτη προκάλεσε έντονη συρρίκνωση των τιμών. Ο κοινοτικός κλάδος
παραγωγής, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά και τον όγκο πωλήσεων στην ελεύθερη
αγορά, που είναι αποφασιστικής σημασίας για το κόστος παραγωγής, είναι αναγκασμένος να πωλεί σε τιμές
που μετά βίας καλύπτουν τα πάγια έξοδα.

(79)

Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς την επιβολή μέτρων, η θέση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής δεν θα είναι
βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Αν και η άμεση απασχόληση στην παραγωγή διυδρομυρκενόλης είναι μέτρια, το
κύριο μέρος του αρνητικού αντικτύπου σε αυτήν θα ήταν σε μία γεωγραφική περιοχή της Ισπανίας, όπου
συγκεντρώνεται κυρίως η κοινοτική παραγωγή. Εάν επιβληθούν μέτρα και η τιμή εισαγωγής αποκατασταθεί
σε επίπεδο που δεν αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα είναι σε θέση να
ανταγωνίζεται υπό συνθήκες θεμιτού εμπορίου, βάσει κατάλληλου συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αναμένεται
ότι οι όγκοι πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής θα αυξηθούν και ότι τοιουτοτρόπως ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. Αναμένεται επίσης ότι ο
κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα χρησιμοποιήσει την απαλλαγή στη συρρίκνωση των τιμών που επιβάλλεται από εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ για να αυξήσει συγκρατημένα τις δικές του τιμές
πώλησης, εφόσον τα μέτρα θα εξαλείψουν την υποτιμολόγηση που διαπιστώθηκε την ΠΕ. Αυτές οι
αναμενόμενες θετικές συνέπειες των μέτρων θα επιτρέψουν στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να βελτιώσει
την κρίσιμη χρηματοοικονομική του κατάσταση.
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Ως εκ τούτου, η επιβολή μέτρων είναι σαφώς προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Η μη
επιβολή μέτρων μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της παραγωγής διυδρομυρκενόλης ή ακόμη και σε
κλείσιμο κοινοτικών εγκαταστάσεων.

6.3. Συμφέρον χρηστών και καταναλωτών
(81)

Οι ενώσεις καταναλωτών ούτε αναγγέλθηκαν ούτε προσκόμισαν πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 21
παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η διυδρομυρκενόλη χρησιμοποιείται μόνον ως πρώτη ύλη ή συστατικό της παραγωγής άλλων ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων (βλ.
αιτιολογικές σκέψεις 11 και 28 ανωτέρω), η ανάλυση περιορίστηκε στην επίπτωση των μέτρων σε χρήστες.
Τυπικές εφαρμογές διυδρομυρκενόλης είναι στα απορρυπαντικά, αρωματικά σαπούνια και σε ορισμένα
αρώματα. Συνεπώς, οι οικείοι τομείς είναι τα προϊόντα πλύσης, προϊόντα οικιακής φροντίδας και προϊόντα
ομορφιάς και ατομικής φροντίδας. Εστάλησαν ερωτηματολόγια σε 13 γνωστούς κοινοτικούς χρήστες
διυδρομυρκενόλης και σε τέσσερις ενώσεις αρωματοποιών. Η Επιτροπή ζήτησε, μεταξύ άλλων πληροφοριών,
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το κατά πόσον η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα ήταν προς το
συμφέρον της Κοινότητας και σε ποιο βαθμό αυτά τα μέτρα θα τους επηρέαζαν.

(82)

Από ολόκληρο το φάσμα προϊόντων πλύσης, οικιακής και ατομικής φροντίδας, εστάλη μία απάντηση στο
ερωτηματολόγιο από έναν παραγωγό. Επισημάνθηκε ότι το υπό έρευνα προϊόν αποτελεί απλώς οριακό
κλάσμα σε όλες τις ενδιάμεσες και τελικές εφαρμογές του. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε διυδρομυρκενόλη καταγωγής Ινδίας, συνεπώς δεν μπορούσε να παράσχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Παρ’ όλα αυτά ο χρήστης υπέθεσε ότι η επιβολή μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις
στον εφοδιασμό και σε άνοδο των τιμών, που, μακροπρόθεσμα, πιθανόν να οδηγούσε σε καθοδηγούμενες
από την τιμή μεταβολές στις συνθέσεις των αρωμάτων. Άλλος χρήστης ήλθε σε επαφή με την Επιτροπή και
την ενημέρωσε ότι δεν χρησιμοποιούσε διυδρομυρκενόλη καταγωγής Ινδίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν
σχολίασε τον αντίκτυπο πιθανών μέτρων. Καμία παρατήρηση δεν εστάλη από ενώσεις.

(83)

Λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων που εστάλησαν, η έρευνα διαπίστωσε ότι λογικά δεν μπορούν να
αναμένονται ελλείψεις στον εφοδιασμό σε διυδρομυρκενόλη, εφόσον η χρησιμοποίηση δυναμικού από τον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής ήταν μόνο 73 % την ΠΕ (βλ. αιτιολογική σκέψη 45 ανωτέρω). Η διυδρομυρκενόλη παράγεται επίσης σε αρκετές τρίτες χώρες εκτός της Ινδίας. Επιπλέον, δεδομένων των διαπιστωθέντων μέτριων επιπέδων ντάμπινγκ, δεν αναμένεται ουσιαστική αύξηση των τιμών. Από την άποψη
αυτή, και συνεκτιμώντας τον οριακό αντίκτυπο της διυδρομυρκενόλης στο κόστος των προϊόντων στο
επόμενο στάδιο της παραγωγής, συνάγεται προσωρινά ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ είναι απίθανο να
έχει ουσιαστική επίπτωση στην κατάσταση των κοινοτικών χρηστών.

6.4. Συμφέρον των μη συνδεδεμένων κοινοτικών εισαγωγέων/εμπόρων
(84)

Ερωτήθηκαν είκοσι επτά γνωστοί κοινοτικοί εισαγωγείς/έμποροι του υπό εξέταση προϊόντος. Τρεις από
αυτές τις εταιρείες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν εισαγάγει διυδρομυρκενόλη από την Ινδία. Μόνο
δύο εισαγωγείς μη συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς απάντησαν τελικά στο ερωτηματολόγιο. Ένας
από αυτούς δήλωσε ότι σταμάτησε τις εισαγωγές από την Ινδία στη διάρκεια της ΠΕ, επειδή ο προμηθευτής
του αποφάσισε να πωλεί αποκλειστικά μέσω ορισμένων άλλων διανομέων. Ο εν λόγω εισαγωγέας δεν
σχολίασε τον πιθανό αντίκτυπο των μέτρων εφόσον προφανώς δεν ενδιαφερόταν πλέον. Για τον άλλο
συνεργασθέντα εισαγωγέα, οι κοινοτικές πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος αντιπροσώπευαν λιγότερο
από το 20 % του συνολικού κύκλου εργασιών του, και το μερίδιό του στις συνολικές εισαγωγές του υπό
εξέταση προϊόντος από την Ινδία ήταν μάλλον οριακό. Η εταιρεία αυτή δεν υπέβαλε συγκεκριμένες
παρατηρήσεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο ενδεχόμενων μέτρων στη δραστηριότητά της. Υποστήριξε
απλώς ότι τυχόν μέτρα θα ενθάρρυναν τους ινδούς παραγωγούς να προσαρμοστούν, βελτιώνοντας την
αποτελεσματικότητά τους, ενώ οι κοινοτικοί παραγωγοί θα μπορούσαν, χάρη στην προστασία τους, να
διατηρήσουν τη μη αποδοτική παραγωγή τους και δεν θα ήταν αναγκασμένοι να προβούν σε αναδιάρθρωση
των παραγωγικών τους δομών. Εν προκειμένω, ας σημειωθεί ότι, όπως καταδείχθηκε στην αιτιολογική
σκέψη 79 ανωτέρω, τα μέτρα αντιντάμπινγκ θα επέτρεπαν, σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς, στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και να βελτιώσει τη κρίσιμη
χρηματοοικονομική του κατάσταση και, τοιουτοτρόπως, θα συνέβαλαν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής. Ως εκ τούτου, το επιχείρημα αυτό πρέπει να απορριφθεί.
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Δεδομένων των προαναφερομένων και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας από μη
συνδεδεμένους κοινοτικούς εισαγωγείς/εμπόρους, συνάγεται προσωρινά ότι τυχόν μέτρα αντιντάμπινγκ δεν
θα είχαν αποφασιστικό δυσμενή αντίκτυπο στην κατάστασή τους.
6.5. Συμπέρασμα σχετικά με το κοινοτικό συμφέρον

(86)

Η ανωτέρω ανάλυση κατέδειξε ότι είναι προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής να επιβληθούν μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά αναμένεται να περιορίσουν το υψηλό επίπεδο των εισαγωγών σε τιμές
που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και να εξαλείψουν την υποτιμολόγηση από αυτές τις εισαγωγές,
πράγμα που αποδείχθηκε ότι έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση του κοινοτικού κλάδου
παραγωγής. Οι άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί αναμένεται να επωφεληθούν επίσης από αυτά τα μέτρα.

(87)

Η ανάλυση κατέδειξε επίσης ότι οι χρήστες πιθανόν δεν θα επηρεαστούν ουσιαστικά από τυχόν μέτρα
αντιντάμπινγκ.

(88)

Το χαμηλό επίπεδο συνεργασίας από μη συνδεδεμένους κοινοτικούς εισαγωγείς/εμπόρους του υπό εξέταση
προϊόντος δεν επέτρεψε διεξοδική ανάλυση του συμφέροντός τους. Συνάγεται, ωστόσο, ότι οι εν λόγω
επιχειρήσεις αποφάσισαν να μην συνεργαστούν στην έρευνα, επειδή οι δραστηριότητές τους δεν θα θίγονταν ουσιαστικά από την επιβολή μέτρων στις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης από την Ινδία.

(89)

Ομοίως, εκτιμήθηκε ότι η επιβολή μέτρων, δηλαδή η άρση του επιζήμιου ντάμπινγκ, θα επέτρεπε στον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και να διατηρήσει τη
δραστηριότητά του, και ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα μέτρα σε ορισμένους άλλους
κοινοτικούς οικονομικούς φορείς δεν είναι δυσανάλογες σε σύγκριση με τις επωφελείς συνέπειες για τον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(90)

Βάσει των προαναφερομένων, συνάγεται προσωρινά ότι δεν υπάρχουν αναγκαστικοί λόγοι κοινοτικού
συμφέροντος για τη μη επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ στην παρούσα υπόθεση.
7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(91)

Λαμβανομένων υπόψη των προσωρινών συμπερασμάτων που συνήχθησαν όσον αφορά το ντάμπινγκ, την
προκύπτουσα ζημία και το κοινοτικό συμφέρον, πρέπει να επιβληθούν προσωρινά μέτρα στις εισαγωγές του
συγκεκριμένου προϊόντος από την Ινδία ώστε να προληφθεί περαιτέρω ζημία που θα προκαλούσαν στον
κοινοτικό κλάδο παραγωγής οι εισαγωγές με τιμές ντάμπινγκ.
7.1. Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(92)

Το επίπεδο των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ πρέπει να είναι επαρκές για την εξάλειψη της ζημίας
στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής που προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, χωρίς υπέρβαση των διαπιστωθέντων περιθωρίων ντάμπινγκ. Κατά τον υπολογισμό του ποσού του
δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη των επιπτώσεων του επιζήμιου ντάμπινγκ, θεωρήθηκε ότι τυχόν
μέτρα πρέπει να επιτρέψουν στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να καλύψει το κόστος του και να καταγράψει κέρδη προ φόρων που λογικά θα επιτυγχάνονταν υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή
εάν δεν υπήρχαν οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(93)

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, διαπιστώθηκε σε προκαταρκτικό στάδιο ότι περιθώριο κέρδους 5 %
του κύκλου εργασιών θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεδειγμένο επίπεδο που ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
θα ανέμενε να επιτύχει εάν δεν υπήρχε το επιζήμιο ντάμπινγκ. Το 2003, δηλαδή πριν από την εφόρμηση
των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Ινδία, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής
κατέγραψε κέρδη 12,5 % για τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος στην ελεύθερη αγορά (βλ. αιτιολογική
σκέψη 48 ανωτέρω). Κρίθηκε όμως πρόσφορο να προσαρμόσει αυτή την αποδοτικότητα προκειμένου να
αντανακλάται το γεγονός ότι αναπτύχθηκε η κοινοτική και παγκόσμια αγορά διυδρομυρκενόλης και
κατασκευάστηκαν νέες εγκαταστάσεις και, κατόπιν αυτού, το συνολικό επίπεδο τιμής –ανεξαρτήτως της
παρουσίας εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ– μειώθηκε ελαφρώς, ενώ το μοναδιαίο κόστος
παραγωγής παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο. Έτσι, κέρδος από την απουσία εισαγωγών που αποτέλεσαν
αντικείμενο ντάμπινγκ της τάξης του 12 % δεν φαίνεται εύλογα δικαιολογημένο· αντ’ αυτού, περιθώριο
κέρδους 5 % του κύκλου εργασιών θεωρήθηκε καταλληλότερο στην παρούσα κατάσταση.
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Η απαραίτητη αύξηση τιμής καθορίστηκε λοιπόν βάσει σύγκρισης της σταθμισμένης μέσης τιμής εισαγωγής,
όπως προσδιορίστηκε για τους υπολογισμούς της υποτιμολόγησης, με τη μέση μη επιζήμια τιμή προϊόντων
που διατίθενται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην κοινοτική αγορά. Οποιαδήποτε διαφορά προέκυψε από αυτή τη σύγκριση εκφράστηκε ως ποσοστό της μέσης τιμής εισαγωγής cif. Οι διαφορές αυτές
ήταν για αμφότερους τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς πάνω από τα διαπιστωθέντα περιθώρια
ντάμπινγκ.
7.2. Προσωρινά μέτρα

(95)

Υπό το πρίσμα των προαναφερομένων, και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εκτιμάται ότι πρέπει να επιβληθεί προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ για τους συνεργασθέντες
παραγωγούς-εξαγωγείς στο επίπεδο των διαπιστωθέντων περιθωρίων ντάμπινγκ.

(96)

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό και, συνεπώς, θεωρήθηκε κατάλληλο να καθοριστεί
ο δασμός για τις υπόλοιπες εταιρείες, που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, στο επίπεδο του υψηλότερου
δασμού που θα επιβληθεί στις συνεργασθείσες εταιρείες (βλ. αιτιολογική σκέψη 22 ανωτέρω). Ως εκ
τούτου, ο δασμός που επιβάλλεται στις υπόλοιπες εταιρείες ορίζεται στο 7,5 %.

(97)

Βάσει των προαναφερομένων, ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ πρέπει να είναι ως
εξής:
Παραγωγός

Προτεινόμενος δασμός αντιντάμπινγκ

Neeru Enterprises, Ραμπούρ

3,3 %

Όλες οι άλλες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της Privi Organics Limited,
Μουμπάι)

7,5 %

(98)

Ο συντελεστής δασμού αντιντάμπινγκ για μεμονωμένη εταιρεία που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκε βάσει των πoρισμάτων της παρούσας έρευνας. Ως εκ τούτου, αντανακλά την κατάσταση
που διαπιστώθηκε στη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας όσον αφορά την εν λόγω εταιρεία. Ο συντελεστής αυτός (σε αντίθεση με τον εφαρμοζόμενο στη χώρα συντελεστή «σε όλες τις άλλες εταιρείες»)
εφαρμόζεται τοιουτοτρόπως αποκλειστικά σε εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Ινδίας και παραγόμενων
από αυτή την εταιρεία και συνεπώς από τη συγκεκριμένη αναφερόμενη νομική οντότητα. Εισαγόμενα
προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που δεν αναφέρεται ειδικά στο διατακτικό
του παρόντος κανονισμού με όνομα και διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που συνδέονται με
την ειδικά αναφερόμενη, δεν μπορούν να επωφεληθούν από το συντελεστή αυτό και υπόκεινται στο
δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(99)

Οποιαδήποτε αίτηση για την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ για μεμονωμένη
εταιρεία (π.χ. μετά από αλλαγή της ονομασίας της οντότητας ή τη δημιουργία νέων οντοτήτων παραγωγής
ή πωλήσεων) πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή και να συνοδεύεται από όλες τις σχετικές πληροφορίες,
ιδίως τυχόν τροποποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σχέση με την παραγωγή, τις εγχώριες και
εξαγωγικές πωλήσεις που συνδέονται με π.χ. την αλλαγή ονομασίας ή τη συγκεκριμένη αλλαγή στις
οντότητες παραγωγής και πωλήσεων. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, θα τροποποιήσει αναλόγως τον κανονισμό, επικαιροποιώντας τον κατάλογο των εταιρειών
που επωφελούνται από μεμονωμένους δασμολογικούς συντελεστές.

(100) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθή εφαρμογή του δασμού αντιντάμπινγκ, το επίπεδο δασμού υπόλοιπων

εταιρειών δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς, αλλά και
στους παραγωγούς που δεν πραγματοποίησαν καμία εξαγωγή προς την Κοινότητα στη διάρκεια της ΠΕ.
Ωστόσο, οι τελευταίες εταιρείες καλούνται, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο, του βασικού κανονισμού, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης, σύμφωνα με το εν λόγω
άρθρο, προκειμένου η περίπτωσή τους να εξεταστεί μεμονωμένα.
8. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

(101) Προς το συμφέρον της χρηστής διαχείρισης, πρέπει να οριστεί περίοδος εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα

μέρη που έχουν αναγγελθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας δύνανται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει
να αναφερθεί ότι τα πορίσματα όσον αφορά την επιβολή δασμών για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού είναι προσωρινά και, ενδεχομένως, πρέπει να επανεξεταστούν για την επιβολή τυχόν οριστικού
δασμού,

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης με καθαρότητα κατά
βάρος τουλάχιστον 93 %, που εμπίπτει στον κωδικό ΣΟ ex 2905 22 90 (κωδικός TARIC 2905 22 90 10),
καταγωγής Ινδίας.
2.
Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται επί της καθαρής τιμής «ελεύθερο
στα σύνορα της Κοινότητας», πριν από την επιβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1
και παράγεται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω έχει ως εξής:
Συντελεστής δασμού
αντιντάμπινγκ

Πρόσθετος κωδικός
TARIC

Neeru Enterprises, Ραμπούρ, Ινδία

3,3 %

A827

Όλες οι άλλες εταιρείες

7,5 %

A999

Παραγωγός

3.
H θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1
υπόκειται στην παροχή εγγύησης, ισοδύναμης με το ποσό του προσωρινού δασμού.
4.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τους δασμούς.
Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να
ζητήσουν την αποκάλυψη των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού βάσει των οποίων εκδόθηκε
ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή
εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός μηνός από την έναρξη ισχύος
του.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής

EL
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.7.2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 897/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της
αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Δεδομένου ότι η επόμενη αμπελουργική περίοδος αρχίζει
την 1η Αυγούστου 2007, είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται ο
παρών κανονισμός από την ημερομηνία αυτή.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς (1), και ιδίως τα άρθρα 33 και 36,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής (2) προβλέπει,
στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για γλεύκη που
χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό των οίνων, παρέκκλιση για τα γλεύκη που προέρχονται από άλλες αμπελουργικές ζώνες εκτός της ΓΙΙΙ α) και ΓΙΙΙ β), η οποία λήγει στο
τέλος της περιόδου 2006/2007. Μέχρις ότου τροποποιηθεί
ουσιαστικότερα το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων με την
προβλεπόμενη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της
αμπελοοινικής αγοράς που προβλέπεται για την περίοδο
2008/2009, είναι σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς της ανωτέρω παρέκκλισης μέχρι το τέλος της περιόδου 2007/2008.
Το άρθρο 52 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 προβλέπει, για τις περιόδους
2001/2002 έως 2006/2007, παρέκκλιση από το σύστημα
απόσταξης για τους οίνους που παράγονται από σταφύλια,
τα οποία εμφαίνονται στην κατάταξη ταυτόχρονα ως οινοποιήσιμες ποικιλίες και ως ποικιλίες προοριζόμενες για την
παρασκευή αποστάγματος οίνου με ονομασία προέλευσης. Η
παρέκκλιση αφορά την ποσότητα «που έχει οινοποιηθεί υπό
κανονικές συνθήκες». Μέχρις ότου τροποποιηθεί ουσιαστικότερα το εν λόγω καθεστώς με την προβλεπόμενη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς, είναι
σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς της ανωτέρω παρέκκλισης
μέχρι το τέλος της περιόδου 2007/2008.
Το άρθρο 63α παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1623/2000, ορίζει ένα ποσοστό της παραγωγής,
για το οποίο οι παραγωγοί δύνανται να συμμετέχουν στη εν
λόγω απόσταξη. Πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό αυτό για
την περίοδο 2007/2008.

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999 σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 363
της 20.12.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/2006 (ΕΕ L 384 της
29.12.2006, σ. 38).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι όροι
«2003/2004 έως 2006/2007» αντικαθίστανται από τους
όρους «2003/2004 έως 2007/2008».

2) Στο άρθρο 52 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, οι όροι
«2001/2002 έως 2006/2007» αντικαθίστανται από τους
όρους «2001/2002 έως 2007/2008».

3) Στο άρθρο 63α παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, η τελευταία
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τις περιόδους 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 και
2007/2008 το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε 25 %.».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2007.

28.7.2007

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 898/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 σχετικά με τα όρια αλιευμάτων για τα
αποθέματα παπαλίνας (σαρδελόρεγγας) στα ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES IIa και IV
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Συνεπώς, το παράρτημα ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
41/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η παπαλίνα είναι βραχύβιο είδος, συνεπώς οι περιορισμοί
αλιευμάτων πρέπει να εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που μπορεί να
οδηγήσουν σε υπεραλίευση του αποθέματος.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης
Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών
δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για
τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί
αλιευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα προκαταρκτικά όρια αλιευμάτων για παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) στα ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES IIa και IV καθορίζονται στο παράρτημα ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007.

(2)

Βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τα όρια αλιευμάτων βάσει των επιστημονικών πληροφοριών οι οποίες συλλέγονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007.

(3)

Βάσει των επιστημονικών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, τα όρια αλιευμάτων για
την παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) στις σχετικές ζώνες πρέπει να
προσαρμοσθούν.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη 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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 754/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007,
σ. 26).

EL

28.7.2007

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 τροποποιείται ως εξής:
Η καταχώριση που αφορά το είδος παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) στα ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES IIa και IV αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«Είδος:

Παπαλίνα
Sprattus sprattus

Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Γαλλία
Κάτω Χώρες
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΚ
Νορβηγία
Νήσοι Φερόες
TAC

Ζώνη:

1 917
151 705
1 917
1 917
1 917
1 330 (1)
6 325
167 028
18 812 (2)
9 160 (3) (4) (5)
195 000

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV
SPR/2AC4-C

Προληπτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 847/96.

(1) Συμπεριλαμβάνεται το αμμόχελο.
(2) Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
(3) Η ποσότητα αυτή μπορεί να αλιεύεται στη ζώνη ICES IV και στη ζώνη VIa, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56° 30′ Β. Παρεμπίπτοντα
αλιεύματα προσφυγακιού καταλογίζονται στην ποσόστωση που έχει καθοριστεί για τις ζώνες ICES VIa, VIb και VII.
(4) Μπορούν να αλιευτούν 1 832 τόνοι ως ρέγγα σε τύπους αλιείας στους οποίους χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο των
32 mm. Σε περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης των 1 835 τόνων ρέγγας, απαγορεύονται όλοι οι τύποι αλιείας στους οποίους χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο των 32 mm.
(5) Τα αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο αλιεία παρακολούθησης, αντιστοιχούν σε ποσοστό 2 % της αλιευτικής προσπάθειας και είναι δυνατόν
να αλιευτεί μέγιστη ποσότητα έως 2 500 τόνους αμμόχελο.»

L 196/23
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 899/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά την προσαρμογή των κωδικών ΣΟ ορισμένων ουσιών που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος και μειγμάτων από ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος για να
ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

(3)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1549/2006 άρχισε
να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007, ο παρών κανονισμός
πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο
6 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στη συνδυασμένη ονοματολογία για το 2007, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και
στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2),
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1549/2006 της Επιτροπής (3), έχουν τροποποιηθεί οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας (κωδικοί ΣΟ) ορισμένων προϊόντων. Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000 σχετικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και μείγματα από ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος παραπέμπει σε ορισμένους
από τους εν λόγω κωδικούς ΣΟ. Είναι, συνεπώς, αναγκαία
η προσαρμογή του παραρτήματος αυτού. Λαμβανομένων
υπόψη των πολυάριθμων μεταβολών που θα επέλθουν, επιβάλλεται για λόγους σαφήνειας να αντικατασταθεί ολόκληρο
το παράρτημα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 363 της 20.12.2006, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2007 (ΕΕ L 169 της 29.6.2007,
σ. 1).
(3) ΕΕ L 301 της 31.10.2006, σ. 1.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ομάδες, κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας (*) και περιγραφή των ουσιών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι
και ΙΙΙ
Ομάδα

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ομάδα I

2903 41 00
2903 42 00
2903 43 00
2903 44 10
2903 44 90

Τριχλωροφθορομεθάνιο
Διχλωροδιφθορομεθάνιο
Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο
Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο
Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

Ομάδα II

2903 45 10
2903 45 15
2903 45 20
2903 45 25
2903 45 30
2903 45 35
2903 45 40
2903 45 45
2903 45 50
2903 45 55

Χλωροτριφθορομεθάνιο
Πενταχλωροφθοροαιθάνιο
Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο
Επταχλωροφθοροπροπάνιο
Εξαχλωροδιφθοροπροπάνιο
Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο
Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο
Τριχλωροπενταφθοροπροπάνιο
Διχλωροεξαφθοροπροπάνιο
Χλωροεπταφθοροπροπάνιο

Ομάδα III

2903 46 10
2903 46 20
2903 46 90

Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο
Βρωμοτριφθορομεθάνιο
Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

Ομάδα IV

2903 14 00

Τετραχλωράνθρακας

Ομάδα V

2903 19 10

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

Ομάδα VI

2903 39 11

Βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο)

Ομάδα VII

2903 49 30

Υδροβρωμοφθορο-μεθάνιο, -αιθάνιο ή -προπάνιο

Ομάδα VIII

2903 49 10

Υδροχλωροφθορο-μεθάνιο, -αιθάνιο ή -προπάνιο

Ομάδα IX

ex 2903 49 80

Βρωμοχλωρομεθάνιο

Μείγματα

3824 71 00

Μείγματα που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), είτε περιέχουν είτε όχι υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC)

3824 72 00

Μείγματα που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

3824 73 00

Μείγματα που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC)

3824 74 00

Μείγματα που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), είτε
περιέχουν είτε όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες
(HFC), αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)

3824 75 00

Μείγματα που περιέχουν τετραχλωράνθρακα

3824 76 00

Μείγματα που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

3824 77 00

Μείγματα που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή
βρωμοχλωρομεθάνιο

(*) Η ένδειξη ex πριν από τον κωδικό δηλώνει ότι στη διάκριση αυτή μπορεί να υπάγονται και άλλες ουσίες πλην εκείνων που απαριθμούνται στη
στήλη “Περιγραφή”».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 900/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
περί της διαρκούς δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης, μέχρι
τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2007/2008
για την οποία τηρήθηκε η υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από το πιστοποιητικό. Εντούτοις, πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για
τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού
για τα γεωργικά προϊόντα (2), καθώς και οι διατάξεις του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 120/89 της Επιτροπής, της 19ης
Ιανουαρίου 1989, περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής των
εισφορών και των φόρων κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά
προϊόντα (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον
τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4 και
το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν, όσον
αφορά τις μερικές δημοπρασίες αρχής γενομένης από τον
Αύγουστο του 2007, τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 958/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006,
περί της διαρκούς δημοπρασίας στο πλαίσιο της περιόδου
εμπορίας 2006/2007 για τον προσδιορισμό των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (4). Ως εκ τούτου, για
λόγους διαφάνειας και νομικής σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός από την 1η Αυγούστου 2007.

(7)

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

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην κοινοτική και στην
παγκόσμια αγορά ζάχαρης, είναι σκόπιμο να προκηρυχθεί
διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης
μέχρι τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2007/2008, η
οποία, λόγω ενδεχόμενων διακυμάνσεων των τιμών της
ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να εξασφαλίζει τον
καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή.
Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις δημοπρασίες καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη
ζάχαρη, οι οποίοι θεσπίστηκαν με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.
Προς αποφυγή τυχόν καταχρήσεων μέσω της επανεισαγωγής
στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης τα οποία
έχουν τύχει επιστροφών κατά την εξαγωγή, καμία επιστροφή
κατά την εξαγωγή δεν πρέπει να καθοριστεί για τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
318/2006, επιστροφές κατά την εξαγωγή μπορούν να προβλέπονται για την κάλυψη του ανταγωνιστικού χάσματος
μεταξύ των εξαγωγών της Κοινότητας και των εξαγωγών
τρίτων χωρών. Οι κοινοτικές εξαγωγές προς ορισμένους
κοντινούς προορισμούς και προς τρίτες χώρες που ευνοούν
τις εισαγωγές κοινοτικών προϊόντων με προτιμησιακή μεταχείριση βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιδιαίτερα ευνοϊκή
ανταγωνιστική θέση. Ως εκ τούτου, οι επιστροφές για εξαγωγές προς τους προορισμούς αυτούς πρέπει να καταργηθούν.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του εγχειρήματος, απαιτείται να
θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις για τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας, κυρίως όσον αφορά την προθεσμία έκδοσης, τη διάρκεια ισχύος, το ποσό της εγγύησης, καθώς και την ποσότητα

(1) ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της
9.3.2007, σ. 3).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Προκηρύσσεται διαρκής δημοπρασία για τον καθορισμό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ
1701 99 10 για όλους τους προορισμούς, πλην της Ανδόρρας, του
Γιβραλτάρ, της Θέουτας, της Μελίλλας, της Αγίας Έδρας (Κράτος
του Βατικανού), του Λιχτενστάιν, των δήμων Livigno και Campione
d'Italia, της νήσου Ελιγολάνδης, της Γροιλανδίας, των νήσων Φερόε,
περιοχών της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, της Αλβανίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας (5) και Μαυροβουνίου
και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Καθ’
όλη την περίοδο της διαρκούς δημοπρασίας προκηρύσσονται
μερικές δημοπρασίες.
2.
Η διαρκής δημοπρασία παραμένει ανοικτή έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2008.
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της
21.12.2006, σ. 52).
(3) ΕΕ L 16 της 20.1.1989, σ. 19. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1847/2006 (ΕΕ L 355 της
15.12.2006, σ. 21).
(4) ΕΕ L 175 της 29.6.2006, σ. 49. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 203/2007 (ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 2).
(5) Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ της 10ης Ιουνίου 1999.
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Άρθρο 2

Άρθρο 4

1.
Η προκήρυξη της διαρκούς δημοπρασίας δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, τα
κράτη μέλη συντάσσουν την προκήρυξη της δημοπρασίας την οποία
δημοσιεύουν τα ίδια ή επιτρέπουν τη δημοσίευσή της αλλού.

1.
Οι προσφορές στο πλαίσιο της παρούσας δημοπρασίας υποβάλλονται στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους με ηλεκτρονικό μήνυμα υπό τον όρο ότι ο οργανισμός αυτός αποδέχεται
αυτούς τους τρόπους διαβίβασης.

Η προκήρυξη αναφέρει κυρίως τους όρους της δημοπρασίας.

Οι αρμόδιοι οργανισμοί του κράτους μέλους ενδέχεται να απαιτήσουν να συνοδεύονται οι ηλεκτρονικές προσφορές από προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

2.

3.
Η προκήρυξη είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια
της διαρκούς δημοπρασίας. Η προκήρυξη τροποποιείται εάν κατά
τη διάρκεια της διαρκούς δημοπρασίας επέλθει τροποποίηση των
όρων της δημοπρασίας.

2.
Για να είναι έγκυρη μια προσφορά πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι:

Άρθρο 3
1.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την πρώτη μερική
δημοπρασία:
α) αρχίζει την 1η Αυγούστου 2007·
β) λήγει στις 9 Αυγούστου 2007, στις 10.00, τοπική ώρα Βρυξελλών.
2.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τη δεύτερη και
τις επόμενες μερικές δημοπρασίες:
α) αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προηγούμενης περιόδου·

α) στην προσφορά αναγράφονται:

i) τα στοιχεία αναφοράς της δημοπρασίας (αριθ. 1/2007) και
η μερική δημοπρασία·

ii) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και o αριθμός ΦΠΑ του
υποβάλλοντος την προσφορά·

iii) η ποσότητα λευκής ζάχαρης προς εξαγωγή·

iv) το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή, ανά 100 χιλιόγραμμα λευκής ζάχαρης, εκφρασμένο σε ευρώ με τρία
δεκαδικά ψηφία·

β) λήγει στις ακόλουθες ημερομηνίες στις 10.00, τοπική ώρα Βρυξελλών:
— στις 30 Αυγούστου 2007,
— στις 13 και 27 Σεπτεμβρίου 2007,

v) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί, σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 1, για την ποσότητα ζάχαρης του
σημείου iii), εκφρασμένο στο νόμισμα του κράτους μέλους
στο οποίο υποβάλλεται η προσφορά·

— στις 11 και 25 Οκτωβρίου 2007,
— στις 8 και 22 Νοεμβρίου 2007,
— στις 6 και 20 Δεκεμβρίου 2007,
— στις 10 και 31 Ιανουαρίου 2008,
— στις 14 και 28 Φεβρουαρίου 2008,
— στις 13 και 27 Μαρτίου 2008,

β) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
προσκομίζεται απόδειξη ότι ο προσφέρων έχει καταθέσει την
εγγύηση που αναγράφεται στην προσφορά·

γ) η προς εξαγωγή ποσότητα ανέρχεται τουλάχιστον σε 250
τόνους λευκής ζάχαρης·

— στις 10 και 24 Απριλίου 2008,
— στις 8 και 29 Μαΐου 2008,

— στις 7 και 28 Αυγούστου 2008,

δ) η προσφορά περιλαμβάνει δήλωση του προσφέροντος με την
οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση, σε περίπτωση που κατακυρωθεί υπέρ αυτού η εξαγωγή, να ζητήσει εντός της προθεσμίας
του άρθρου 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τις προς εξαγωγή ποσότητες λευκής ζάχαρης·

— στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου 2008.

(1) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

— στις 12 και 26 Ιουνίου 2008,
— στις 10 και 24 Ιουλίου 2008,
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ε) η προσφορά περιλαμβάνει δήλωση του προσφέροντος σύμφωνα
με την οποία το προς εξαγωγή προϊόν είναι λευκή ζάχαρη
ποιότητας ικανοποιητικής, ασφαλούς και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, υπαγόμενη στον κωδικό ΣΟ 1701 99 10·
στ) η προσφορά περιλαμβάνει δήλωση του προσφέροντος με την
οποία αναλαμβάνει δέσμευση, εάν αναδειχθεί υπερθεματιστής:
i) να συμπληρώσει την εγγύηση καταβάλλοντας το ποσό που
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 εάν δεν τηρήθηκε
η υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από το πιστοποιητικό
εξαγωγής του άρθρου 11 παράγραφος 2·
ii) να ενημερώσει τον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό
εξαγωγής σχετικά με την ποσότητα ή τις ποσότητες για τις
οποίες το πιστοποιητικό δεν χρησιμοποιήθηκε, εντός 30
ημερών μετά τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού.
3.
Προσφορά η οποία δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή περιλαμβάνει όρους άλλους από τους προβλεπόμενους στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν γίνεται δεκτή.

4.

Προσφορές που υποβλήθηκαν δεν αποσύρονται.

5.
Μια προσφορά μπορεί να ορίζει ότι τότε μόνο πρέπει να
θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εάν συντρέχουν οι δύο όροι που
ακολουθούν ή ένας εξ αυτών:
α) έχει καθορισθεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
εν λόγω προσφορών·
β) η προσφορά, εάν κατακυρωθεί, αφορά το σύνολο ή συγκεκριμένο τμήμα της προσφερόμενης ποσότητας.

3.

28.7.2007

Η εγγύηση της παραγράφου 1 αποδεσμεύεται:

α) όσον αφορά τους προσφέροντες, για την ποσότητα για την
οποία δεν εδόθη συνέχεια στην προσφορά·

β) όσον αφορά τους υπερθεματιστές που δεν έχουν υποβάλει
αίτηση πιστοποιητικού εξαγωγής εντός της προθεσμίας του
άρθρου 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, μέχρι 10 ευρώ
ανά 100 χιλιόγραμμα λευκής ζάχαρης·

γ) όσον αφορά τους υπερθεματιστές, για την ποσότητα για την
οποία έχουν τηρήσει, κατά την έννοια του άρθρου 31 στοιχείο
β) και του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, την υποχρέωση εξαγωγής
που απορρέει από το πιστοποιητικό του άρθρου 11 παράγραφος
2 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Στο στοιχείο β) του προηγούμενου εδαφίου, το μέρος της εγγύησης
που μπορεί να αποδεσμευτεί μειώνεται, κατά περίπτωση, κατά τη
διαφορά μεταξύ του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την
εξαγωγή που καθορίστηκε για την αντίστοιχη μερική δημοπρασία
και του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή που
καθορίστηκε για την επόμενη μερική δημοπρασία όταν το δεύτερο
υπερβαίνει το πρώτο.

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, το μέρος της εγγύησης ή η
εγγύηση που δεν αποδεσμεύεται καταπίπτει για όση ποσότητα
ζάχαρης δεν τηρήθηκαν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

4.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο αρμόδιος οργανισμός του
εκάστοτε κράτους μέλους λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία
για την αποδέσμευση της εγγύησης, συνεκτιμώντας τα δεδομένα
που επικαλείται το ενδιαφερόμενο μέρος.

Άρθρο 5
1.
Ο προσφέρων καταθέτει εγγύηση 11 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα λευκής ζάχαρης προς εξαγωγή βάσει της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Για τους υπερθεματιστές, και με την επιφύλαξη του άρθρου 12
παράγραφος 3, η εν λόγω εγγύηση συνιστά εγγύηση για το πιστοποιητικό εξαγωγής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του
άρθρου 11 παράγραφος 2.
2.
Ο προσφέρων επιλέγει να καταθέσει την εγγύηση της παραγράφου 1 είτε τοις μετρητοίς είτε υπό μορφή εγγύησης που παρέχεται από κάποιον οργανισμό ο οποίος πληροί τα κριτήρια που
καθορίστηκαν από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η προσφορά.

Άρθρο 6
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από τον
αρμόδιο οργανισμό χωρίς την παρουσία κοινού. Τα πρόσωπα τα
οποία παρίστανται στην αποσφράγιση έχουν υποχρέωση τήρησης
του απορρήτου.

2.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού ανακοινώνονται, εφόσον γίνουν δεκτές,
ανώνυμα και διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή,
πρέπει δε να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο εντός
μιας ώρας και τριάντα λεπτών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την
εβδομαδιαία υποβολή των προσφορών, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας.
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Εάν δεν υποβληθούν προσφορές, τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας.

Άρθρο 7
1.
Μετά την εξέταση των προσφορών που έχουν παραληφθεί,
καθορίζεται η ανώτατη ποσότητα ανά μερική δημοπρασία.

2.
Είναι δυνατόν να αποφασισθεί να μη δοθεί συνέχεια σε συγκεκριμένη μερική δημοπρασία.

Άρθρο 8
1.
Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να δώσει συνέχεια σε μερική
δημοπρασία, καθορίζει το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39 παράγραφος 2
του κανονισμού αριθ. 318/2006, συνεκτιμώντας την τρέχουσα
κατάσταση και τις προβλεπτές εξελίξεις στην κοινοτική και την
παγκόσμια αγορά ζάχαρης.

2.
Με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 9, συνάπτονται
συμβάσεις με όλους τους προσφέροντες που έχουν προτείνει επιστροφή κατά την εξαγωγή ίση ή χαμηλότερη από το ανώτατο ποσό.

Άρθρο 9
1.
Εάν καθορίστηκε μέγιστη ποσότητα για συγκεκριμένη μερική
δημοπρασία, η τελευταία κατακυρώνεται στην προσφορά που προτείνει τη χαμηλότερη επιστροφή κατά την εξαγωγή. Εάν η μέγιστη
ποσότητα δεν καλυφθεί πλήρως από την προσφορά αυτή, η κατακύρωση γίνεται υπέρ άλλων προσφερόντων συνεχίζεται μέχρις ότου
καλυφθεί το σύνολο της ποσότητας με βάση το ύψος της προτεινόμενης επιστροφής, αρχής γενομένης από το χαμηλότερο.

2.
Εάν, κατά την εξέταση της προσφοράς, ο κανόνας της κατακύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 οδηγεί σε υπέρβαση
της ανώτατης ποσότητας, η κατακύρωση περιορίζεται σε όση ποσότητα διατίθεται ακόμη. Όταν σε δύο ή περισσότερες προσφορές
προτείνεται η ίδια επιστροφή και η κατακύρωση υπέρ του συνόλου
αυτών συνεπάγεται υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας, η διατιθέμενη ποσότητα κατανέμεται με τους εξής τρόπους:

α) με καταμερισμό μεταξύ των προσφερόντων αναλογικά προς τη
συνολική ποσότητα καθεμιάς των προσφορών τους·

β) με ίση κατανομή μεταξύ των προσφερόντων, με κριτήριο μια
μέγιστη ποσότητα που καθορίζεται για καθένα εξ αυτών, ή

γ) με κλήρωση.
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Άρθρο 10
1.
Ο αρμόδιος οργανισμός του εκάστοτε κράτους μέλους γνωστοποιεί αμέσως σε όλους τους προσφέροντες το αποτέλεσμα της
συμμετοχής τους στη δημοπρασία. Επιπλέον, απευθύνει δήλωση
κατακύρωσης στους υπερθεματιστές.
2.
Η δήλωση κατακύρωσης της δημοπρασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία της δημοπρασίας·
β) την ποσότητα της προς εξαγωγή λευκής ζάχαρης·
γ) το ποσό της επιστροφής, εκφρασμένο σε ευρώ, ανά 100 χιλιόγραμμα λευκής ζάχαρης της ποσότητας του στοιχείου β).
Άρθρο 11
1.
Ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να λάβει για την κατακυρωθείσα ποσότητα και σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2,
πιστοποιητικό εξαγωγής όπου θα αναγράφεται το ύψος της επιστροφής το οποίο προτείνεται στην προσφορά.
2.
Ο υπερθεματιστής έχει την υποχρέωση να υποβάλει, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,
αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εξαγωγής για την κατακυρωθείσα
ποσότητα· κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 120/89, η αίτηση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί.
Η αίτηση κατατίθεται το αργότερο μέχρι:
α) την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη μερική δημοπρασία
που προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα·
β) εάν δεν προβλέπεται μερική δημοπρασία εκείνη την εβδομάδα,
την τελευταία εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.
3.
Ο υπερθεματιστής έχει την υποχρέωση να εξαγάγει την ποσότητα της προσφοράς και, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης, οφείλει να καταβάλει, κατά περίπτωση, το ποσό του
άρθρου 12 παράγραφος 3.
4.
Το δικαίωμα αυτό και οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 2
και 3 δεν μεταβιβάζονται.
Άρθρο 12
1.
Για τον προσδιορισμό της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών, εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000.
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2.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο
μερικής δημοπρασίας ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι
τη λήξη του πέμπτου ημερολογιακού μήνα που έπεται εκείνου κατά
τον οποίο προκηρύχθηκε η μερική δημοπρασία.

Το προς καταβολή ποσό του προηγούμενου εδαφίου ισούται με τη
διαφορά στην οποία αναφέρεται το ίδιο αυτό προηγούμενο εδάφιο
και την εγγύηση το άρθρο 5 παράγραφος 1.

3.
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού καταβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό ορισμένο ποσό για όση
ποσότητα δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση εξαγωγής, η οποία απορρέει από το πιστοποιητικό εξαγωγής του άρθρου 11 παράγραφος 2
και όταν η εγγύηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 είναι μικρότερη
από τη διαφορά μεταξύ της επιστροφής του άρθρου 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 η
οποία ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού και
της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό επιστροφής.

Άρθρο 13
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 958/2006 καταργείται από την 1η
Αυγούστου 2007.
Άρθρο 14
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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 901/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

(5)

H επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(1)

(2)

(3)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2007 της Επιτροπής (EE L 169
της 29.6.2007, σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (EE
L 363 της 20.12.2006, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν που συνίσταται από φύλλα και άκρα του
φυτού rooibos (Aspalathus linearis), τα οποία είναι
κομμένα, αποξηραμένα και έχουν υποστεί ζύμωση. Το
φυτό είναι γνωστό επίσης και ως «Red Bush».

1212 99 70

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ
1212, 1212 99 και 1212 99 70.

Μετά τη συγκομιδή, τα πράσινα φύλλα και τα άκρα
του φυτού κόβονται σε κομματάκια μήκους 2 έως
5 mm. Έπειτα συνθλίβονται, υποβάλλονται σε
ζύμωση και αποξηραίνονται.
Το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή
αφεψημάτων.

Η κατάταξη στην κλάση 1211 αποκλείεται δεδομένου ότι το προϊόν δεν χρησιμοποιείται κυρίως για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο κείμενο της
συγκεκριμένης κλάσης («…των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή
για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες …»).
Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως άλλο
φυτικό προϊόν, του είδους που χρησιμοποιείται
κυρίως για την ανθρώπινη κατανάλωση, που δεν
κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού, της
κλάσης 1212.

28.7.2007
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 902/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2007 της Επιτροπής (EE L 169
της 29.6.2007, σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (EE
L 363 της 20.12.2006, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Ολόκληρα κεφάλια σκόρδου (Allium sativum) σε
θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και – 5 °C, αλλά όχι
πλήρως κατεψυγμένα.

0703 20 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 0703 και 0703 20 00.
Το προϊόν εξαιρείται από την κλάση 0710 επειδή δεν
είναι «κατεψυγμένο» κατά την έννοια του κεφαλαίου
7 (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του
εναρμονισμένου συστήματος για το κεφάλαιο 7,
γενικές παρατηρήσεις, τρίτη παράγραφος).
Το προϊόν επομένως πρέπει να καταταγεί στην κλάση
0703, ως σκόρδο διατηρημένο με απλή ψύξη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 903/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

(5)

H επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Franco FRATTINI

Αντιπρόεδρος

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2007 της Επιτροπής (EE L 169
της 29.6.2007, σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (EE
L 363 της 20.12.2006, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

Λεπτά φύλλα διαστάσεων 32 mm επί 21 mm, με τα
ακόλουθα συστατικά (ποσοστό επί τοις % κατά
βάρος):

2106 90 98

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των
κωδικών ΣΟ 2106, 2106 90 και 2106 90 98.

αλγινικό νάτριο

24-32

μαλτοδεξτρίνη

20-28

αρωματικές ουσίες

5-15

νερό

5-15

καραγενάνη

5-15

μικροκρυσταλική κυτταρίνη

4-10

γλυκερίνη

4-10

λεκιθίνη, ασπαρτάμη, σακχαρινικό νάτριο, ακεσουλφάμη Κ, νεοεσπεριδίνη DC, χρωστική E102, χρωστική
E133.
Το προϊόν διατίθεται στην αγορά ως «ταινίες δροσερής αναπνοής», οι οποίες διαλύονται στη γλώσσα.

Το προϊόν δεν μπορεί να καταταγεί στην κλάση 3306
ως παρασκεύασμα για την υγιεινή του στόματος,
επειδή δεν περιλαμβάνει κανένα ιδιαίτερο συστατικό
που να χρησιμεύει στο να διατηρείται η στοματική
κοιλότητα καθαρή.
Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως παρασκεύασμα
διατροφής για την ανθρώπινη κατανάλωση κατά την
έννοια της κλάσης 2106, επειδή περιέχει ουσίες με
διατροφική αξία (επεξηγηματικές σημειώσεις του
εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 2106,
πρώτη παράγραφος στοιχείο Α και δεύτερη παράγραφος στοιχείο Β 9).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 904/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι
οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών
μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο
που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό
τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (2).

(5)

H επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(1)

(2)

(3)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις
για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε
άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει
ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει
συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες
ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο
πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.
Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται
στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

Άρθρο 1
Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία
στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2
του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Franco FRATTINI

Αντιπρόεδρος

(1) EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 733/2007 της Επιτροπής (EE L 169
της 29.6.2007, σ. 1).

(2) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (EE
L 363 της 20.12.2006, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη
(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Τυρί τύπου «Pasta filata» σε κεφάλια, που παρασκευάζεται με την προσθήκη ρεννίνης και θερμόφιλων
βακτηριδίων (π.χ. Streptococcus thermophilus) σε γάλα.
Ο ορός αποχωρίζεται μετά την πήξη. Στη συνέχεια,
το τυρόπηγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 80 °C
περίπου. Το τυρόπηγμα μαλάσσεται και επιμηκύνεται,
ώστε να αποκτήσει ινώδη υφή. Έπειτα, το προϊόν
τεμαχίζεται στα απαιτούμενα μεγέθη (1 έως 3 kg)
και αλατίζεται.

0406 10 20

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες
1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών
0406, 0406 10 και 0406 10 20.

Το τυρί περιτυλίγεται σε μεμβράνη ωρίμανσης και
αποθηκεύεται μετά την παρασκευή του για μία έως
δύο εβδομάδες, σε χαμηλή θερμοκρασία (2 έως 4 °C).
Το τυρί έχει την έξης σύνθεση (ποσοστό επί τοις %
κατά βάρος):
ξηρά ουσία:
54,2
ολικό λίπος:
23,3
περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηρού:
43,0
περιεκτικότητα σε νερό υπολογιζόμενη
59,7
επί της απολιπασμένης μάζας:
Το τυρί έχει ήπια, βουτυρώδη και ελαφρώς αλμυρή
γεύση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, ως τυρί για
πίτσα.

Το προϊόν διαθέτει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες του νωπού τυριού, ιδίως όσον
αφορά τη σύνθεση, την όψη και τη γεύση, και μπορεί
να καταναλωθεί αμέσως μετά την παρασκευή του
(επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου
συστήματος για την κλάση 0406, πρώτη παράγραφος, σημείο 1).
Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να καταταγεί στη
διάκριση ΣΟ 0406 90 η οποία αναφέρεται σε «Άλλα
τυριά» πλην εκείνων που αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 905/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 68η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιο
της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
συνέχεια στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 24α του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραληφθεί πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

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 10 στοιχείο γ),

(4)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999,
περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν σε πώληση
με διαρκή δημοπρασία ορισμένων ποσοτήτων βουτύρου που
βρίσκονται στην κατοχή τους.
Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραληφθεί για κάθε επιμέρους δημοπρασία πρέπει να καθοριστεί
ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασιστεί να μη δοθεί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά την 68η επιμέρους δημοπρασία σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, για την οποία η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 24 Ιουλίου 2007, η ελάχιστη τιμή
πώλησης για το βούτυρο καθορίζεται σε 200,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 27 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 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 της Επιτροπής
(ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 688/2007 (ΕΕ L 159 της
20.6.2007, σ. 36).

L 196/40

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.7.2007

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Σεπτεμβρίου 2006
σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
[Υπόθεση COMP/F/38.456 — Πίσσα (NL)]
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4090]
(Τα κείμενα στην ολλανδική, την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2007/534/ΕΚ)
των αγοραστών. Οκτώ από τους εννέα προμηθευτές πίσσας
για ασφαλτοστρώσεις, καθώς και οι έξι (πέντε πλέον) σημαντικότερες εταιρείες κατασκευής οδών, οι οποίες είναι αγοραστές του εν λόγω προϊόντος, συμμετείχαν στην σύμπραξη.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(1)

Οι παραλήπτες της απόφασης συμμετείχαν σε ενιαία και
διαρκή παράβαση του άρθρου 81 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που συνίσταται στον
καθορισμό των τιμών της πίσσας για ασφαλτοστρώσεις
στις Κάτω Χώρες.

(5)

1.1. Ο τομέας της πίσσας για ασφαλτοστρώσεις
(2)

(3)

(4)

Η πίσσα είναι υποπροϊόν στην παραγωγή καυσίμων. Συνήθως, παράγεται κατά την απόσταξη ορισμένων βαρέων ακατέργαστων πετρελαίων. Διαφορετικά ακατέργαστα πετρέλαια
και τύποι διυλιστηρίων παράγουν διαφορετικά είδη πίσσας,
που μπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω με την προσθήκη
πολυμερών προκειμένου να αυξηθεί η απόδοσή τους. Η
πίσσα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ασφάλτου,
ως συγκολλητική ύλη για την σύνδεση των λοιπών υλικών
μεταξύ τους. Το εναπομένον τμήμα της παραγωγής πίσσας
διατίθεται για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις.
Το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι όλα τα είδη πίσσας που χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή οδών και συναφείς χρήσεις. Είναι επίσης
γνωστή ως πίσσα διείσδυσης, πισσάσφαλτος ή άσφαλτος
με βαθμό pen. Θα καλείται εφεξής «πίσσα για ασφαλτοστρώσεις».
Η έρευνα κατέδειξε ότι η σύμπραξη κάλυπτε το έδαφος των
Κάτω Χωρών. Το σχετικό ποσό υπολογιζόταν περίπου σε
62 εκατ. ευρώ το 2001, το τελευταίο πλήρες έτος της
παράβασης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συμφωνιών
είναι ότι υπήρχε συνεννόηση όχι μόνο μεταξύ των πωλητών,
όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά και μεταξύ των πωλητών και

Οι παραλήπτες που αναφέρονται κατωτέρω συμμετείχαν σε
ενιαία και διαρκή παράβαση του άρθρου 81 της συνθήκης
ΕΚ, η οποία κάλυπτε το έδαφος των Κάτω Χωρών και τα
κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήταν ότι οι πωλητές και οι
αγοραστές συμφώνησαν από κοινού για τις τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος και τις σχετικές εκπτώσεις επί των τιμών.
1.2. Αποδέκτες και διάρκεια της παράβασης

(6)

Οι επιχειρήσεις, καθώς και οι νομικές τους οντότητες, που
συμμετείχαν στην παράβαση (ορισμένες από τις οποίες έχουν
καταστεί υπεύθυνες ως μητρικές εταιρείες) είναι οι ακόλουθες, για τις περιόδους που αναφέρονται. Θα πρέπει να
σημειωθεί το γεγονός ότι, για ορισμένες επιχειρήσεις, παραλήπτες της απόφασης είναι περισσότερες της μιας νομικές
οντότητες:
Προμηθευτές
α) BP: «BP plc». από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15
Απριλίου 2002, «BP Nederland BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως την 1η Ιανουαρίου 2000 και «BP Refining & Petrochemicals GmbH» από τις 31 Δεκεμβρίου
1999 έως τις 15 Απριλίου 2002·
β) Esha: «Esha Holding BV», «Smid & Hollander BV» και
«Esha Port Services Amsterdam BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·
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γ) Klöckner: «Klöckner Bitumen BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Sideron
Industrial Development» από την 1η Ιανουαρίου
2000 έως τις 15 Απριλίου 2002·

βασικών αγοραστών, καθώς και μεταξύ των εν λόγω προμηθευτών και των αγοραστών.
(8)

Τα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη της εν λόγω σύμπραξης καλύπτουν την περίοδο μεταξύ 1ης Απριλίου 1994
και 15ης Απριλίου 2002 και αφορούν κυρίως την πρακτική
του καθορισμού, κατά συνήθη και συλλογικό τρόπο, της
μεικτής τιμής αγοράς και πώλησης της ασφάλτου, ομοιόμορφη έκπτωση επί της χονδρικής τιμής για τους κατασκευαστές οδών που συμμετείχαν στη σύμπραξη και μικρότερη έκπτωση επί της χονδρικής τιμής για τους μη συμμετέχοντες κατασκευαστές.

(9)

Η Επιτροπή κρίνει ότι ολόκληρο το σύστημα των προπαρασκευαστικών και κοινών συνεδριάσεων, με τις συμφωνίες που
προέκυψαν μεταξύ της ομάδας των προμηθευτών πίσσας και
της ομάδας των κατασκευαστών οδών σχετικά με τις μεικτές
τιμές και τις εκπτώσεις όσον αφορά την πίσσα για ασφαλτοστρώσεις στις Κάτω Χώρες, αποτελεί μέρος ενός ενιαίου
σχεδίου και, κατά συνέπεια, συνιστά ενιαία παράβαση του
άρθρου 81 της συνθήκης.

δ) Kuwait Petroleum: «Kuwait Petroleum Corporation»,
«Kuwait Petroleum International Ltd.» και «Kuwait
Petroleum (Nederland) BV» από την 1η Απριλίου
1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·
ε) Nynäs: «AB Nynäs Petroleum» και «Nynäs Belgium
AB» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου
2002·
στ) Shell: «Shell Petroleum NV», «The Shell Transport and
Trading Company Ltd» και «Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις
15 Απριλίου 2002·
ζ) Total: «Total Nederland NV» από την 1η Απριλίου
1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Total SA» από
την 1η Νοεμβρίου 1999 έως την 15η Απριλίου 2002·

2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

η) Wintershall: «Arkema AG» από την 1η Απριλίου 1994
έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

2.1. Βασικό ποσό
(10)

Αγοραστές:
θ) Ballast Nedam: «Ballast Nedam NV» και «Ballast
Nedam Infra BV» από τις 21 Ιουνίου 1996 έως τις
15 Απριλίου 2002·

(11)

Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα της παράβασης,
την ουσιαστική επίπτωση στην αγορά, όπου αυτή μπορεί
να καταμετρηθεί, και το μέγεθος της σχετικής γεωγραφικής
αγοράς.

(12)

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, το γεγονός
ότι είχε απαραίτητα επιπτώσεις, καθώς και το γεγονός ότι
κάλυπτε ουσιώδες τμήμα της κοινής αγοράς, η Επιτροπή
κρίνει ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται η παρούσα
απόφαση έχουν διαπράξει ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση του
άρθρου 81 της συνθήκης.

ιβ) HBG: «HBG Civiel BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως
τις 15 Απριλίου 2002·
ιγ) Heijmans: «Heijmans NV» και «Heijmans Infrastructuur BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·

Διαφοροποιημένη αντιμετώπιση
(13)

Στο πλαίσιο της κατηγορίας των πολύ σοβαρών παραβάσεων, η κλίμακα των κυρώσεων παρέχει τη δυνατότητα να
διαφοροποιηθεί η αντιμετώπιση των επιχειρήσεων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική δυνατότητα
των αυτουργών της παράβασης, αντίστοιχα, να προξενήσουν
σημαντική ζημία στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι σκόπιμο σε
περιπτώσεις όπως η παρούσα, στις οποίες υπάρχει σημαντική
διαφορά ως προς το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων που ενέχονται στην παράβαση.

(14)

Οι επιχειρήσεις υποδιαιρέθηκαν σε έξι κατηγορίες ανάλογα
με την σχετική σπουδαιότητα που είχαν στην εν λόγω αγορά
κατά το 2001, που ήταν το τελευταίο πλήρες έτος της
παράβασης.

ιδ) KWS: «Koninklijke Volker Wessels Stevin NV» και
«Koninklijke Wegenbouw Stevin BV» από την 1η
Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002.
1.3. Λειτουργία της σύμπραξης
(7)

Οι αθέμιτες πρακτικές μπορούν να ταξινομηθούν σε πρακτικές καθορισμού των τιμών της πίσσας για ασφαλτοστρώσεις στις Κάτω Χώρες, μεταξύ των προμηθευτών, μεταξύ των

Το βασικό ποσό του προστίμου καθορίζεται ανάλογα με τη
σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.
Η σοβαρότητα της παράβασης

ι) BAM: «BAM NBM Wegenbouw BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Koninklijke
BAM Groep NV» από την 1η Νοεμβρίου 2000 έως τις
15 Απριλίου 2002·
ια) Dura Vermeer: «Vermeer Infrastructuur BV» από την
1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002, «Dura
Vermeer Groep NV» από τις 13 Νοεμβρίου 1998 έως
τις 15 Απριλίου 2002 και «Dura Vermeer Infra BV»
από την 1η Ιουλίου 2000 έως τις 15 Απριλίου 2002.
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Ικανό αποτρεπτικό αποτέλεσμα
(15)

τήρια δύναμη στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμπραξης.
Ο ρόλος αυτός αιτιολογεί την κατά 50 % αύξηση του βασικού ποσού του προστίμου που πρέπει να επιβληθεί στην
Shell και την KWS.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας
αυτής, η Shell, η ΒΡ, η Total και η Kuwait Petroleum
είχαν, κατά το οικονομικό έτος 2005 που ήταν το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος πριν από την παρούσα απόφαση,
παγκόσμιο κύκλο εργασιών αντίστοιχα 246, 203, 143 και
37 δισεκατ. ευρώ. Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις είχαν παγκόσμιο κύκλο εργασιών κάτω των 10 δισεκατ. ευρώ.

2.3. Εφαρμογή του ορίου του 10 % του κύκλου
εργασιών
(21)

(16)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν είναι απαραίτητο, λαμβανομένων
υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης αυτής, να εφαρμοστεί
πολλαπλασιαστικός συντελεστής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρόστιμα θα έχουν επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις των οποίων ο παγκόσμιος κύκλος
εργασιών είναι κάτω των 10 δισεκατ. ευρώ. Η Επιτροπή
προτίθεται να εφαρμόσει στο πρόστιμο, μόνο στις περιπτώσεις της Shell, της ΒΡ, της Total και της Kuwait Petroleum,
πολλαπλασιαστικό συντελεστή προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Απαλλαγή από επιβολή προστίμου
(22)

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές εφαρμόζονται μεμονωμένα,
ανάλογα με τη διάρκεια της παράβασης για κάθε εταιρεία,
που κυμαίνεται από 1,5 έως 8 έτη (βλέπε παράγραφο 6
ανωτέρω).

2.2. Επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις
Επιβαρυντικές περιστάσεις
(18)

Κατά το χρόνο που διεπράχθη η παράβαση, η Shell είχε ήδη
αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων απαγορευτικών αποφάσεων της Επιτροπής για δραστηριότητες σχετικές με συμπράξεις (1). Η υποτροπή αυτή συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο
που δικαιολογεί αύξηση κατά 50 % του βασικού ποσού του
προστίμου που θα πρέπει να επιβληθεί στην Shell.

(19)

Κατά τις επιθεωρήσεις, η KWS αρνήθηκε να υποβληθεί σε
ελέγχους, αναγκάζοντας τους επιθεωρητές να ζητήσουν τη
βοήθεια της εθνικής αρχής ανταγωνισμού και της αστυνομίας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η άρνηση αυτή συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο που δικαιολογεί αύξηση κατά 10 % του
βασικού ποσού του προστίμου που θα πρέπει να επιβληθεί
στην KWS.

(20)

Η Shell, στο πλαίσιο της ομάδας των προμηθευτών πίσσας
και η KWS, στο πλαίσιο της ομάδας αγοραστών πίσσας,
φέρουν ειδική ευθύνη για το ρόλο του ηθικού αυτουργού
και του επικεφαλής της σύμπραξης. Αποτέλεσαν την κινη-

(1) Απόφαση 86/398/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 1986, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ
(IV/31.149 — Πολυπροπυλένιο, ΕΕ L 230 της 18.8.1986, σ. 1) και
απόφαση 94/599/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1994, σχετικά με
διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ (IV/31865 —
PVC II, ΕΕ L 239 της 14.9.1994, σ. 14).

Το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1/2003 του Συμβουλίου (2) προβλέπει ότι το πρόστιμο
που επιβάλλεται σε κάθε επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 10 % του κύκλου εργασιών της. Το όριο αυτό εφαρμόζεται για τα πρόστιμα που υπολογίστηκαν για την Esha
(Esha Holding BV, Smid & Hollander BV και Esha Port
Services Amsterdam BV) και την Klöckner Bitumen BV.

2.4. Εφαρμογή της ανακοίνωσης του 2002 περί
επιείκειας

Διάρκεια
(17)
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Η ΒΡ ήταν η πρώτη επιχείρηση που ενημέρωσε την Επιτροπή
σχετικά με την ύπαρξη σύμπραξης στην αγορά πίσσας στις
Κάτω Χώρες. Η Επιτροπή χορήγησε στην BP απαλλαγή υπό
όρους από τα πρόστιμα, σύμφωνα με το σημείο 15 της
ανακοίνωσης. Η ΒΡ είχε πλήρη, μόνιμη και ταχεία συνεργασία με την Επιτροπή, καθόλη τη διάρκεια της διοικητικής
διαδικασίας. Η BP διέκοψε την ανάμιξή της στην εικαζόμενη
παράβαση αμέσως μόλις παρέσχε τα αποδεικτικά στοιχεία
βάσει της ανακοίνωσης περί επιείκειας, και δεν έλαβε
μέτρα για να ωθήσει άλλες επιχειρήσεις σε συμμετοχή
τους στην παράβαση. Ως εκ τούτου, η BP πληροί όλους
τους όρους για να τύχει πλήρους απαλλαγής από τα πρόστιμα.

Σημείο 23 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση (μείωση κατά
30-50 %)
(23)

Η Kuwait Petroleum ήταν η δεύτερη επιχείρηση που επικοινώνησε με την Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της ανακοίνωσης
περί επιείκειας, ενώ ήταν η πρώτη επιχείρηση που κατόρθωσε
να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 21 της εν λόγω
ανακοίνωσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρασχέθηκαν
από την Kuwait Petroleum αύξησαν, λόγω της ίδιας της
φύσης τους, τις δυνατότητες της Επιτροπής να αποδείξει τα
σχετικά γεγονότα, και συνεπώς αντιπροσώπευαν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που διέθετε
ήδη η Επιτροπή. Η εν λόγω προστιθέμενη αξία ήταν σημαντική διότι επιβεβαιώθηκαν οι υπάρχουσες πληροφορίες και
βοήθησαν την Επιτροπή, μαζί με τα στοιχεία που είχε ήδη
στη διάθεσή της, να αποδείξει την παράβαση. Θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η BP δεν συμμετείχε τακτικά
στις συντονιστικές συνεδριάσεις με τους αγοραστές όσον
αφορά την πίσσα και η Kuwait Petroleum ήταν η πρώτη
που παρέσχε άμεσες αποδείξεις σχετικά με το κεντρικό αυτό
στοιχείο της λειτουργίας της σύμπραξης. Κατά συνέπεια,
σύμφωνα με το σημείο 23 της ανακοίνωσης περί επιείκειας,
η Kuwait Petroleum πληροί τους όρους ώστε να τύχει
μείωσης του προστίμου 30 % έως 50 %.

(2) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1419/2006 (ΕΕ L 269 της 28.9.2006,
σ. 1).
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β) BAM NBM: «BAM NBM Wegenbouw BV» από την 1η
Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Koninklijke BAM Groep NV» από την 1η Νοεμβρίου 2000
έως τις 15 Απριλίου 2002·

Για τον ακριβή υπολογισμό της μείωσης του προστίμου που
πρέπει να επιβληθεί στην Kuwait Petroleum, πρέπει να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αίτηση επιείκειας την
οποία υπέβαλε η Kuwait Petroleum και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που παρασχέθηκαν ακολούθως αύξησαν,
λόγω των λεπτομερειών που περιείχαν, τις δυνατότητες της
Επιτροπής να αποδείξει τα εν λόγω γεγονότα. Εντούτοις, θα
πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι η αίτηση
επιεικείας υποβλήθηκε περισσότερο από ένδεκα μήνες μετά
από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε η Επιτροπή και
μόνον αφού η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει στα μέρη
αίτηση παροχής πληροφοριών, ζητώντας να της αποστείλουν
λεπτομερή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή
εκτιμά τη σοβαρότητα του γεγονότος ότι ορισμένες σημαντικές δηλώσεις της Kuwait Petroleum σχετικά με την εικαζόμενη συμμετοχή της ExxonMobil στη σύμπραξη επαναδιατυπώθηκαν στη συνέχεια και δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος της εν λόγω
επιχείρησης. Η Επιτροπή εξάγει το συμπέρασμα ότι η
Kuwait Petroleum πληροί τους όρους ώστε να τύχει
μείωσης κατά 30 % του προστίμου το οποίο σε διαφορετικές
περιστάσεις θα της είχε επιβληθεί.

ε) Esha: «Esha Holding BV», «Smid & Hollander BV» και
«Esha Port Services Amsterdam BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·

Άλλες εφαρμογές των κανόνων περί επιείκειας

στ) HBG: «HBG Civiel BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως
τις 15 Απριλίου 2002·

Η Shell υπέβαλε επίσης αίτηση κατ’ εφαρμογή του τμήματος
Β της ανακοίνωσης περί επιείκειας, δεν προτάθηκε όμως
οποιαδήποτε ανταμοιβή, λόγω της έλλειψης σημαντικής
προστιθέμενης αξίας.

ζ) Heijmans: «Heijmans NV» και «Heijmans Infrastructuur BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·

Η Nynäs και η Total ισχυρίστηκαν επίσης ότι έχουν παράσχει εθελοντικά στην Επιτροπή αυτοενοχοποιητικά στοιχεία.
Η Επιτροπή όμως εκτιμά ότι τα παρασχεθέντα στοιχεία δεν
παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία που να δικαιολογεί
μείωση του ύψους του προστίμου.

γ) BP: «BP plc». από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15
Απριλίου 2002, «BP Nederland BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως την 1η Ιανουαρίου 2000 και «BP Refining & Petrochemicals GmbH» από τις 31 Δεκεμβρίου
1999 έως τις 15 Απριλίου 2002·
δ) Dura Vermeer: «Vermeer Infrastructuur BV» από την
1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002, «Dura
Vermeer Groep NV» από τις 13 Νοεμβρίου 1998 έως
τις 15 Απριλίου 2002 και «Dura Vermeer Infra BV»
από τις 30 Ιουνίου 2000 έως τις 15 Απριλίου 2002·

η) Klöckner: «Klöckner Bitumen BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Sideron
Industrial Development BV» από την 1η Ιανουαρίου
2000 έως τις 15 Απριλίου 2002·
θ) Kuwait Petroleum: «Kuwait Petroleum Corporation»,
«Kuwait Petroleum International Ltd.» και «Kuwait
Petroleum (Nederland) BV» από την 1η Απριλίου
1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·

Η Wintershall ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να καλύπτεται από
την αίτηση της ΒΡ για απαλλαγή από την επιβολή προστίμων. Η Wintershall όμως εξακολουθεί να υφίσταται ως
χωριστή επιχείρηση από την ΒΡ και ήταν η ΒΡ που αποφάσισε να υποβάλει αίτηση απαλλαγής στην Επιτροπή και όχι η
Wintershall.

ι) KWS: «Koninklijke Volker Wessels Stevin NV» και
«Koninklijke Wegenbouw Stevin BV» από την 1η
Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου 2002·

3. ΑΠΟΦΑΣΗ

ια) Nynäs: «AB Nynäs Petroleum» και «Nynäs Belgium
AB» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις 15 Απριλίου
2002·

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις παρέβησαν το άρθρο 81 της
συνθήκης, καθορίζοντας κατά συνήθη και συλλογικό
τρόπο, στις περιόδους που αναφέρονται, για τις πωλήσεις
και τις αγορές ασφάλτου στις Κάτω Χώρες, τη μεικτή τιμή
και ομοιόμορφη έκπτωση στη μεικτή τιμή για συμμετέχοντες
κατασκευαστές έργων οδοποιίας και μικρότερη μέγιστη
έκπτωση στη μεικτή τιμή για άλλους κατασκευαστές έργων
οδοποιίας:

α) Ballast Nedam: «Ballast Nedam NV» και «Ballast
Nedam Infra BV» από τις 21 Ιουνίου 1996 έως τις
15 Απριλίου 2002·

ιβ) Shell: «Shell Petroleum NV», «The Shell Transport and
Trading Company Ltd» και «Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις
15 Απριλίου 2002·
ιγ) Total: «Total Nederland NV» από την 1η Απριλίου
1994 έως τις 15 Απριλίου 2002 και «Total SA» από
την 1η Νοεμβρίου 1999 έως τις 15 Απριλίου 2002·
ιδ) «Wintershall AG» από την 1η Απριλίου 1994 έως τις
31 Δεκεμβρίου 1999.
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θ) Kuwait Petroleum: η «Kuwait Petroleum Corporation»,
η «Kuwait Petroleum International Ltd.» και η «Kuwait
Petroleum (Nederland) BV», είναι αλληλεγγύως και εις
ολóκληρο υπεύθυνες: 16,632 εκατ. ευρώ·

Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Ballast Nedam: η «Ballast Nedam NV» και η «Ballast
Nedam Infra BV», είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο
υπεύθυνες: 4,65 εκατ. ευρώ·

ι) KWS: η «Koninklijke Volker Wessels Stevin NV» και η
«Koninklijke Wegenbouw Stevin BV» είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνες: 27,36 εκατ. ευρώ·

β) BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: 13,5 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων η Koninklijke BAM Groep NV
είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνη για
9 εκατ. ευρώ·

ια) Nynäs: η «AB Nynäs Petroleum» και η «Nynäs Belgium
AB», είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνες:
13,5 εκατ. ευρώ·

γ) BP: BP plc: 0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η «BP Nederland BV» είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο για 0
εκατ. ευρώ και η «BP Refining & Chemicals GmbH»
είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνη για
0 εκατ. ευρώ·

ιβ) Shell: η «Shell Petroleum NV», η «The Shell Transport
and Trading Company Ltd» και η «Shell Nederland
Verkoopmaatschappij BV» είναι αλληλεγγύως και εις
ολóκληρο υπεύθυνες: 108 εκατ. ευρώ·

δ) Dura Vermeer: «Vermeer Infrastructuur BV»: 5,4 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων η «Dura Vermeer Groep NV» είναι
αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνη για 3,9 εκατ.
ευρώ και η «Dura Vermeer Infra BV» είναι αλληλεγγύως
και εις ολóκληρο υπεύθυνη για 3,45 εκατ. ευρώ·
ε) Esha: η «Esha Holding BV», η «Smid & Hollander BV»
και η «Esha Port Services Amsterdam BV» είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνες: 11,5 εκατ. ευρώ·

ιγ) Total: «Total Nederland NV»: 20,25 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων η «Total SA» είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνη για 13,5 εκατ. ευρώ·
ιδ) Wintershall AG: 11,625 εκατ. ευρώ.
(30)

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω διακόπτουν
αμέσως τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
28, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει. Αποφεύγουν την επανάληψη οποιασδήποτε πράξης ή συμπεριφοράς περιγράφεται
στην παράγραφο 28, καθώς και οποιασδήποτε πράξης ή
συμπεριφοράς που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή στόχο ή αποτέλεσμα.

(31)

Μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα διατίθεται, στις
αυθεντικές γλώσσες της υπόθεσης, στο δικτυακό τόπο της
ΓΔ Ανταγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

στ) HBG: «HBG Civiel BV»: 7,2 εκατ. ευρώ·
ζ) Heijmans: η «Heijmans NV» και η «Heijmans Infrastructuur BV», είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο
υπεύθυνες: 17,1 εκατ. ευρώ·
η) Klöckner: «Klöckner Bitumen BV»: 10 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων η «Sideron Industrial Development BV»
είναι αλληλεγγύως και εις ολóκληρο υπεύθυνη για
9 εκατ. ευρώ·
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουλίου 2007
για την περάτωση της διαδικασίας αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης
καταγωγής Ινδίας
(2007/535/ΕΚ)
ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός
της προθεσμίας που καθορίσθηκε στην ανακοίνωση για την
έναρξη διαδικασίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το
άρθρο 14,

B. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(4)

Με επιστολή τους της 25ης Μαΐου 2007 στην Επιτροπή, οι
καταγγέλλοντες ανακάλεσαν επισήμως την καταγγελία τους.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισμού, η διαδικασία είναι δυνατόν να περατωθεί εφόσον ανακαλείται η καταγγελία, εκτός αν η περάτωση δεν
είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας.

(6)

Η Επιτροπή έκρινε ότι η παρούσα διαδικασία πρέπει να
περατωθεί, εφόσον η έρευνα δεν έφερε στο φως στοιχεία
με τα οποία να αποδεικνύεται ότι η περάτωση αυτή θα
ήταν εις βάρος του κοινοτικού συμφέροντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν ανάλογα και τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις.

(7)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα
ότι η διαδικασία αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές
στην Κοινότητα διυδρομυρκενόλης καταγωγής Ινδίας πρέπει
να περατωθεί χωρίς να επιβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα,

Έπειτα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

(3)

Στις 11 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή ανήγγειλε, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), την έναρξη διαδικασίας αντεπιδοτήσεων όσον
αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα διυδρομυρκενόλης με
καθαρότητα κατά βάρος 93 % ή περισσότερο, καταγωγής
Ινδίας, που υπάγεται κανονικά στον κωδικό ΣΟ
ex 2905 22 90.
Η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων ξεκίνησε βάσει του
άρθρου 10 του βασικού κανονισμού, κατόπιν καταγγελίας
που υπέβαλαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2006 οι ακόλουθοι
κοινοτικοί παραγωγοί: Destilaciones Bordas Chinchurreta
SA και Sensient Fragrances SA («οι καταγγέλλοντες») που
αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στην περίπτωση αυτή
άνω του 25 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής διυδρομυρκενόλης. Η καταγγελία περιείχε εκ πρώτης όψεως
αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη επιδότησης του
εν λόγω προϊόντος και τη σημαντική ζημία που προέκυψε
από την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να
δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.
Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τις αρχές της Ινδίας, τους
παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία, τους εισαγωγείς και τους
χρήστες, για τους οποίους γνωρίζει ότι ενδιαφέρονται για το
συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και τις ενώσεις τους και
τους καταγγέλλοντες σχετικά με την έναρξη έρευνας. Τα

(1) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της
13.3.2004, σ. 12).
(2) ΕΕ C 275 της 11.11.2006, σ. 29.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο
Η διαδικασία αντεπιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης καθαρότητας κατά βάρος 93 % ή περισσότερο, που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2905 22 90, καταγωγής Ινδίας,
περατώνεται.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Ιουλίου 2007
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/28 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών
διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά
έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα
(ΕΚΤ/2007/6)
(2007/536/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 105 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση,

επιτοκίων, οι οποίες είναι δυνατό να συνιστούν πράξεις επί
εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων όταν υπάρχει εξασφάλιση του κινδύνου σε περίπτωση υπέρβασης ορισμένων
ορίων, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/28 θα πρέπει να
τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτως ώστε οι πράξεις ανταλλαγής
επιτοκίων να τεκμηριωθούν ως πράξεις επί εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 3.1
τρίτη περίπτωση και τα άρθρα 12.1 και 30.6,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/28 τροποποιείται ως εξής:

(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30.1 του καταστατικού οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ μεταβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) συναλλαγματικά διαθέσιμα και η ΕΚΤ έχει
πλήρως το δικαίωμα να κατέχει και να διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβιβάζονται.
Σύμφωνα με τα άρθρα 9.2 και 12.1 του καταστατικού η
ΕΚΤ μπορεί να διαχειρίζεται ορισμένες από τις δραστηριότητές της μέσω των ΕθνΚΤ και να προσφεύγει σε αυτές για
την εκτέλεση ορισμένων πράξεων. H ΕΚΤ θεωρεί συνεπώς ότι
οι ΕθνΚΤ θα πρέπει, ως αντιπρόσωποί της, να διαχειρίζονται
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβιβάζουν.
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/28 της
21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά
έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (1),
κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ απαιτείται να διενεργεί πράξεις
που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ ως
αντιπρόσωπος αυτής, χρησιμοποιώντας τα νομικά έγγραφα
που προβλέπονται στην εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή.

(4)

Ο ορισμός της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/28 όσον
αφορά τις «ευρωπαϊκές χώρες» θα πρέπει να τροποποιηθεί
ενόψει της μελλοντικής προσχώρησης κρατών μελών στην
ΟΝΕ.

(5)

Προκειμένου ο κατάλογος των αποδεκτών μέσων να συμπεριλάβει ένα νέο μέσο σχετιζόμενο με πράξεις ανταλλαγής

(1) ΕΕ C 17 της 28.1.2007, σ. 5.

Άρθρο 1

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:
— με τον όρο “ευρωπαϊκές χώρες” νοούνται τα κράτη μέλη που
έχουν υιοθετήσει το ευρώ σύμφωνα με τη συνθήκη, καθώς
και η Δανία, η Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο
(μόνο Αγγλία και Ουαλία),
— με τον όρο “συμμετέχουσα ΕθνΚΤ” νοείται η ΕθνΚΤ κράτους
μέλους που έχει υιοθετήσει το ευρώ.»
2) Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Κάθε πράξη που αφορά τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
της ΕΚΤ διενεργείται με βάση τα τυποποιημένα νομικά έγγραφα
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Πάντως, η εκτελεστική
επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τυποποιημένη
σύμβαση προβλεπόμενη στο σημείο 1 γ) ή το σημείο 2 γ) του
παραρτήματος Ι, αντί της σύμβασης που προβλέπεται στο
σημείο 1 α) ή στο σημείο 2 α) του παραρτήματος Ι της
παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, προκειμένου για κράτος
μέλος που υιοθετεί το ευρώ, εάν σε ό,τι αφορά τη χρήση της
προβλεπόμενης τυποποιημένης σύμβασης στο εν λόγω κράτος
μέλος δεν υπάρχει διαθέσιμη νομική αξιολόγηση αποδεκτή από
την ΕΚΤ ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει άμεσα το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει δυνάμει της παρούσας
διάταξης.
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2.
Οι πράξεις που καλύπτονται από ασφάλεια και αφορούν
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμφωνίες επαναγοράς, οι αντιστρεπτέες συμφωνίες
επαναγοράς, οι συμφωνίες αγοράς/επαναπώλησης και οι συμφωνίες πώλησης/επαναγοράς, καθώς και όλες οι εξωχρηματιστηριακές πράξεις επί παράγωγων μέσων που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ, περιβάλλονται τον τύπο των
παρατιθέμενων στο παράρτημα Ι τυποποιημένων συμβάσεων,
όπως εκάστοτε εγκρίνεται ή τροποποιείται από την ΕΚΤ.»
3) Το παράρτημα I σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2. Όλες οι εξωχρηματιστηριακές πράξεις επί παράγωγων μέσων
που αφορούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ (στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων
όταν υπάρχει εξασφάλιση του κινδύνου) πρέπει να περιβάλλονται τον τύπο των ακόλουθων τυποποιημένων συμβάσεων,
όπως εκάστοτε εγκρίνεται ή τροποποιείται από την ΕΚΤ:
α) η σύμβαση-πλαίσιο της FBE για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (έκδοση 2004) χρησιμοποιείται για πράξεις
που διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους που λειτουργούν ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κάποιας
από τις ευρωπαϊκές χώρες·
β) η “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (πολλαπλού νομίσματος, διασυνοριακή, διεπόμενη από το δίκαιο της Νέας Υόρκης)
χρησιμοποιείται για πράξεις που διενεργούνται με αντι-
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συμβαλλόμενους που λειτουργούν ή έχουν συσταθεί
σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ (ομοσπονδιακό ή πολιτειακό) και
γ) η “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (πολλαπλού νομίσματος, διασυνοριακή, διεπόμενη από το αγγλικό δίκαιο) χρησιμοποιείται για πράξεις που διενεργούνται με αντισυμβαλλόμενους οι οποίοι λειτουργούν ή έχουν συσταθεί σύμφωνα
με το δίκαιο χώρας άλλης από εκείνες που μνημονεύονται στα στοιχεία α) ή β).»
Άρθρο 2
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 27η Ιουλίου 2007.
Άρθρο 3
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των
κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 20 Ιουλίου 2007.
Για τo διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

EL
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ΙΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΑΡΦΟΥΡ/6/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
της 18ης Ιουλίου 2007
για το διορισμό στρατιωτικού συμβούλου του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Σουδάν
(2007/537/ΚΕΠΠΑ)
λειας να προβεί στο διορισμό του στρατιωτικού συμβούλου
του ΕΕΕΕ, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου (ΓΓ/ΥΕ), με βάση σύσταση του ΕΕΕΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 25
παράγραφος 3,

(4)

την κοινή δράση 2005/557/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουλίου 2005, σχετικά με την πολιτικοστρατιωτική δράση στήριξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις αποστολές της Αφρικανικής
Ένωσης στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν (1), και ιδίως το
άρθρο 4,

Ο ΓΓ/ΥΕ, ύστερα από σύσταση του ΕΕΕΕ, προτείνει το διορισμό του συνταγματάρχη κ. Michel BILLARD ως νέου στρατιωτικού συμβούλου του ΕΕΕΕ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου για τη θέση της
Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση
και την εφαρμογή των αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στις 19 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2007/238/ΚΕΠΠΑ (2) για το διορισμό του κ. Torben
BRYLLE ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕΕΕ) για το Σουδάν.
Ο ΕΕΕΕ για το Σουδάν, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζει το συντονισμό και τη συνοχή των συμβολών της Ένωσης προς την
αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στην περιοχή Νταρφούρ
του Σουδάν (AMIS). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της κοινής δράσης 2005/557/ΚΕΠΠΑ, η Μονάδα
Συντονισμού της ΕΕ στην Αντίς Αμπέμπα, η οποία βρίσκεται
υπό την αιγίδα του ΕΕΕΕ και απαρτίζεται από πολιτικό σύμβουλο, στρατιωτικό σύμβουλο και αστυνομικό σύμβουλο,
διαχειρίζεται το συντονισμό, σε καθημερινή βάση, με
όλους τους αρμόδιους παράγοντες της ΕΕ και με το Κέντρο
Διοικητικού Ελέγχου και Διαχείρισης, στο πλαίσιο της ηγετικής ιεραρχίας της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή συνεκτικής και
έγκαιρης υποστήριξης από την ΕΕ προς την AMIS.
Με το άρθρο 4 της κοινής δράσης 2005/557/ΚΕΠΠΑ, το
Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφά-

(1) ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 46. Κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε με
την κοινή δράση 2007/245/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 65).
(2) ΕΕ L 103 της 20.4.2007, σ. 52.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ο συνταγματάρχης κ. Michel BILLARD διορίζεται στρατιωτικός
σύμβουλος του ΕΕΕΕ για το Σουδάν.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από τις 24 Ιουλίου
2007.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2007.
Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας
Ο Πρόεδρος
C. DURRANT PAIS
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛ
της 18ης Ιουλίου 2007
σχετικά με την έγκριση των όρων και διαδικασιών που καθορίσθηκαν από την Ευρωπόλ για
αναπροσαρμογή των ποσών τα οποία αναφέρονται στο προσάρτημα της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου Ευρωπόλ της 16ης Νοεμβρίου 1999 όσον αφορά τους υπέρ Ευρωπόλ φόρους που
επιβάλλονται στις αποδοχές και λοιπές αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπόλ
(2007/538/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 41 παράγραφος 3 της
σύμβασης Ευρωπόλ σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της
Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (1), ιδίως δε το άρθρο 10 αυτής,

(2)

(3)

8 % για ποσά από 113,68 ευρώ έως 2 002,41 ευρώ
10 % για ποσά από 2 002,42 ευρώ έως 2 758,01 ευρώ

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

2) Οι τιμές σε ευρώ του πίνακα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4
του προσαρτήματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου
της Ευρωπόλ της 16ης Νοεμβρίου 1999 αντικαθίστανται από
τις ακόλουθες:

Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 12 Ιουνίου 2007 την αναπροσαρμογή των αποδοχών και λοιπών αμοιβών των υπαλλήλων της Ευρωπόλ κατά 1,5 %, με αναδρομική ισχύ από
1ης Ιουλίου 2006.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Ιουλίου 2007
να προβεί σε αύξηση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο
4 του προσαρτήματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1999 (2) κατά ποσοστό ίσο
προς το οριζόμενο στην απόφαση του Συμβουλίου της 12ης
Ιουνίου 2007 την αναφερόμενη στο σημείο 1 και από την
ίδια ημερομηνία.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της 18ης Ιουλίου 2007 οι τιμές που ορίζονται με αυτόν τον
τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

12,5 % για ποσά από 2 758,02 ευρώ έως 3 160,83 ευρώ
15 % για ποσά από 3 160,84 ευρώ έως 3 589,60 ευρώ
17,5 % για ποσά από 3 589,61 ευρώ έως 3 992,45 ευρώ
20 % για ποσά από 3 992,46 ευρώ έως 4 382,91 ευρώ
22,5 % για ποσά από 4 382,92 ευρώ έως 4 785,73 ευρώ
25 % για ποσά από 4 785,74 ευρώ έως 5 176,21 ευρώ
27,5 % για ποσά από 5 176,22 ευρώ έως 5 579,03 ευρώ
30 % για ποσά από 5 579,04 ευρώ έως 5 969,51 ευρώ

Άρθρο 1
Με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2006:
1) Η τιμή που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του άρθρου 4 του
προσαρτήματος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της
Ευρωπόλ της 16ης Νοεμβρίου 1999 αντικαθίσταται από την
τιμή των 113,68 ευρώ.
(1) ΕΕ C 221 της 19.7.1997, σ. 2.
(2) ΕΕ C 65 της 28.2.2001, σ. 8.

32,5 % για ποσά από 5 969,52 ευρώ έως 6 372,33 ευρώ
35 % για ποσά από 6 372,34 ευρώ έως 6 763,42 ευρώ
40 % για ποσά από 6 763,43 ευρώ έως 7 166,26 ευρώ
45 % για ποσά άνω των 7 166,27 ευρώ.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της έγκρισής της.

Χάγη, 18 Ιουλίου 2007.
Jaime FERNANDES

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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