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II

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων δεν απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 22αr Απριλ�ου 1999

�σον αφορ� κοινοτικ� διαδικασ�α πληροφ�ρησηr και διαβο�λευσηr σχετικ� µε το κ�στοr
εφοδιασµο� µε αργ� πετρ�λαιο και τιr τιµ�r δι�θεσηr των πετρελαιοειδ�ν στην καταν�λωση

(1999/280/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 213,

την πρ�ταση που υπ�βαλε η Επιτροπ� (1),

τη γν�µη του Κοινοβουλ�ου (2),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι η διαφ�νεια των τιµ�ν δι�θεσηr των πετρε-
λαιοειδ�ν στην καταν�λωση και οι πληροφορ�εr για
το κ�στοr εφοδιασµο� σε αργ� πετρ�λαιο ε�ναι απα-
ρα�τητα για την ε�ρυθµη λειτουργ�α τηr εσωτερικ�r
αγορ�r, και ιδ�ωr για την ελε�θερη κυκλοφορ�α των
εµπορευµ�των στην Κοιν�τητα·

(2) �τι µε την οδηγ�α 76/491/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr
4ηr Μα�ου 1976, περ� τηr κοινοτικ�r διαδικασ�αr
ενηµερ�σεωr και διαβουλε�σεων επ� των τιµ�ν του
αργο� πετρελα�ου και των προϊ�ντων πετρελα�ου
εντ�r τηr Κοιν�τηταr (4), τα κρ�τη µ�λη υποχρεο�-
νται να γνωστοποιο�ν στην Επιτροπ� πληροφορ�εr
που πλ�ον δεν ανταποκρ�νονται στιr συνθ�κεr που
επικρατο�ν σ�µερα στιr πετρελαιοαγορ�r· �τι, ωr εκ
το�του, ε�ναι σκ�πιµο να καταργηθε� η οδηγ�α 76/
491/ΕΟΚ και να καθιερωθε� ν�α κοινοτικ� διαδικα-
σ�α πληροφ�ρησηr·

(3) �τι ο κανονισµ�r (ΕΚ) αριθ. 2964/95 του Συµβου-
λ�ου, τηr 20�r ∆εκεµβρ�ου 1995, για τη θ�σπιση στην
Κοιν�τητα συστ�µατοr καταγραφ�r των εισαγωγ�ν

και παραδ�σεων αργο� πετρελα�ου (5), επιτρ�πει στην
Επιτροπ� να πληροφορε�ται, για κ�θε κρ�τοr µ�λοr,
το µηνια�ο κ�στοr εφοδιασµο�, αν�λογα µε τον τ�πο
του αργο� πετρελα�ου, �σον αφορ� τιr εισαγωγ�r
απ� τρ�τεr χ�ρεr � τιr παραδ�σειr απ� �λλο κρ�τοr
µ�λοr, δεν τηr επιτρ�πει �µωr να προσδιορ�ζει το
συνολικ� κ�στοr εφοδιασµο� τηr Κοιν�τηταr µε
αργ� πετρ�λαιο·

(4) �τι ωr εκ το�του, ε�ναι ευκτα�ο να καθιερωθε� διαδι-
κασ�α πληροφ�ρησηr και διαβο�λευσηr σχετικ� µε
το κ�στοr εφοδιασµο� µε αργ� πετρ�λαιο και µε τιr
τιµ�r δι�θεσηr των πετρελαιοειδ�ν στην κατα-
ν�λωση·

(5) �τι η ανωτ�ρω διαδικασ�α απαιτε� τη γν�ση, σε
τακτ� διαστ�µατα, ορισµ�νων πληροφορι�ν απ� τα
κρ�τη µ�λη σχετικ� µε το κ�στοr εφοδιασµο� µε
αργ� πετρ�λαιο και τιr τιµ�r δι�θεσηr των πετρε-
λαιοειδ�ν στην καταν�λωση, συγκεντρωτικ�·

(6) �τι, σ�µφωνα µε την πρακτικ� που εφαρµ�ζουν τα
κρ�τη µ�λη θα πρ�πει να συνεχ�σουν να διαβιβ�ζουν
στην Επιτροπ� τιr τιµ�r δι�θεσηr των πετρε-
λαιοειδ�ν στην καταν�λωση κ�θε ∆ευτ�ρα, �πωr και
στο παρελθ�ν επ� εθελοντικ�r β�σηr· �τι τα κρ�τη
µ�λη µπορο�ν να διατηρ�σουν το σ�στηµα που εφαρ-
µ�ζουν επ� του παρ�ντοr � να καθορ�σουν ν�εr διαδι-
κασ�εr συλλογ�r των δεδοµ�νων·

(7) �τι οι συλλεγ�µενεr πληροφορ�εr θα πρ�πει να επι-
τρ�πουν τη σ�γκριση τηr εξ�λιξηr του κ�στουr και
των τιµ�ν των πετρελαϊκ�ν προϊ�ντων στην Κοι-
ν�τητα·

(8) �τι ο φ�ροr πετρελαιοειδ�ν αποτελε� συστατικ�
στοιχε�ο τηr τιµ�r π�λησηr και τοιουτοτρ�πωr ε�ναι(1) ΕΕ C 232 τηr 24.7.1998, σ. 10.

(2) ΕΕ C 313 τηr 12.10.1998, σ. 68.
(3) ΕΕ C 407 τηr 28.12.1998, σ. 182.
(4) ΕΕ L 140 τηr 28.5.1976, σ. 4. (5) ΕΕ L 310 τηr 22.12.1995, σ. 5.
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αν�γκη, προκειµ�νου να επιτυγχ�νεται διαφ�νεια
τιµ�ν των εν λ�γω προϊ�ντων και να διενεργε�ται
σ�γκριση των τιµ�ν που επικρατο�ν στην Κοι-
ν�τητα, να εµφαν�ζονται οι τιµ�r πετρελαιοειδ�ν που
διατ�θενται στην καταν�λωση �νευ τελ�ν και φ�ρων
και συµπεριλαµβανοµ�νων των π�σηr φ�σεωr φ�ρων·

(9) �τι οι συλλεγ�µενεr πληροφορ�εr και τα αποτελ�-
σµατα των διενεργο�µενων αναλ�σεων απ� την Επι-
τροπ� θα πρ�πει να αποτελο�ν αντικε�µενο δηµο-
σ�ευσηr σε κοινοτικ� επ�πεδο, µε σκοπ� την επ�τευξη
διαφ�νειαr στην αγορ�, και διαβο�λευσηr µεταξ�
των κρατ�ν µελ�ν και τηr Επιτροπ�r·

(10) �τι η Επιτροπ�, �ταν διαπιστ�νει ανωµαλ�εr �
ασυµφων�εr στα αριθµητικ� στοιχε�α που τηr
γνωστοποιο�νται θα πρ�πει να ε�ναι σε θ�ση να λαµ-
β�νει πρ�σθετεr πληροφορ�εr απ� το συγκεκριµ�νο
κρ�τοr µ�λοr·

(11) �τι θα πρ�πει να καθοριστο�ν οι λεπτοµ�ρειεr των εν
λ�γω κοινοποι�σεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

Τα κρ�τη µ�λη διαβιβ�ζουν στην Επιτροπ� πληροφορ�εr
σχετικ� µε το κ�στοr προµ�θειαr αργο� πετρελα�ου σε
τιµ�r cif και τιr τιµ�r δι�θεσηr πετρελαιοειδ�ν στην κατα-
ν�λωση, κατ� τον τρ�πο που προβλ�πεται στο �ρθρο 3. Ο
κατ�λογοr των πετρελαιοειδ�ν περιλαµβ�νεται στο
παρ�ρτηµα.

Οι πληροφορ�εr προ�ρχονται απ� την �θροιση των συγκε-
ντρο�µενων στοιχε�ων και παρουσι�ζονται υπ� µορφ� που
να δ�νουν τιr πλ�ον αντιπροσωπευτικ�r ενδε�ξειr τηr πετρε-
λαιαγορ�r εκ�στου των κρατ�ν αυτ�ν.

�ρθρο 2

Προr τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr απ�φασηr:

1. ωr «κ�στοr εφοδιασµο�» νοε�ται το κ�στοr �λων των
εισαγωγ�ν και παραλαβ�ν αργο� πετρελα�ου καθ�r και
του αργο� πετρελα�ου που παρ�γεται σε �να κρ�τοr
µ�λοr·

2. ωr «εισαγωγ�r αργο� πετρελα�ου» νοο�νται �λεr οι
ποσ�τητεr αργο� πετρελα�ου που εισ�ρχονται στην Κοι-
ν�τητα οι οπο�εr γ�νονται για σκοπο�r �λλουr απ� τη
διαµετακ�µιση και που προορ�ζονται να καλ�ψουν τιr
αν�γκεr κρ�τουr µ�λουr·

3. ωr «παραλαβ�r αργο� πετρελα�ου» νοο�νται �λεr οι
ποσ�τητρεr αργο� πετρελα�ου οι οπο�εr εισ�ρχονται στο
�δαφοr κρ�τουr µ�λουr απ� �λλο κρ�τοr µ�λοr για σκο-
πο�r �λλουr απ� τη διαµετακ�µιση και που προορ�ζον-
ται να καλ�ψουν τιr αν�γκεr του πρ�του κρ�τουr
µ�λουr·

4. ωr «αργ� πετρ�λαιο παραγ�µενο σε �να κρ�τοr µ�λοr»
νοε�ται �λο το αργ� πετρ�λαιο που παρ�γεται και διυλ�-
ζεται σε �να κρ�τοr µ�λοr, �ταν η παραγωγ� αυτ� υπερ-
βα�νει το 15 % σε ετ�σια β�ση του συνολικο� εφοδια-
σµο� σε αργ� πετρ�λαιο του συγκεκριµ�νου κρ�τουr
µ�λουr·

5. ωr «τιµ� δι�θεσηr στην καταν�λωση» νοο�νται τα αντι-
προσωπευτικ�τερα επ�πεδα των τιµ�ν µε τιr οπο�εr χρε�-
νονται οι καταναλωτ�r µιαr συγκεκριµ�νηr κατηγορ�αr.

�ρθρο 3

1. Τα κρ�τη µ�λη γνωστοποιο�ν στην Επιτροπ� τιr
πληροφορ�εr σχετικ� µε:

α) το µηνια�ο κ�στοr εφαδιασµο� µε αργ� πετρ�λαιο, σε
τιµ�r cif, κατ� το µ�να που �πεται εκε�νον για τον οπο�ο
δ�νονται οι πληροφορ�εr·

β) τιr τιµ�r δι�θεσηr πετρελαιοειδ�ν στην καταν�λωση,
�νευ τελ�ν και φ�ρων και συµπεριλαµβανοµ�νων των
π�σηr φ�σεωr φ�ρων που ισχ�ουν στιr 15 εκ�στου
µην�r και εντ�r 30 ηµερ�ν µετ� τιr 15 του µην�r για τον
οπο�ο δ�νονται οι πληροφορ�εr.

2. Β�σει των εφαρµοζ�µενων συστηµ�των συλλογ�r, τα
κρ�τη µ�λη συνεχ�ζουν να γνωστοποιο�ν στην Επιτροπ� τιr
τιµ�r δι�θεσηr πετρελαιοειδ�ν στην καταν�λωση, �νευ
τελ�ν και φ�ρων που ισχ�ουν εκ�στη ∆ευτ�ρα, το αργ�τερο
µ�χρι τη µεσηµβρ�α τηr εποµ�νηr ηµ�ραr.

�ρθρο 4

Η Επιτροπ�, µε β�ση τιr συλλεγ�µενεr πληροφορ�εr κατ’
εφαρµογ� τηr παρο�σαr απ�φασηr, δηµοσιε�ει υπ� την
ενδεδειγµ�νη µορφ�:

α) αν� µ�να, το κ�στοr εφοδιασµο� µε αργ� πετρ�λαιο, σε
τιµ� cif, και τιr τιµ�r δι�θεσηr πετρελαιοειδ�ν στην
καταν�λωση �νευ τελ�ν και φ�ρων και συµπεριλαµβα-
νοµ�νων των π�σηr φ�σεωr φ�ρων που ισχ�ουν στιr 15
εκ�στου µ�να·

β) αν� εβδοµ�δα, τιr τιµ�r δι�θεσηr πετρελαιοειδ�ν στην
καταν�λωση, �νευ τελ�ν και φ�ρων, που ισχ�ουν τη
∆ευτ�ρα.

�ρθρο 5

Τα κρ�τη µ�λη και η Επιτροπ� διαβουλε�ονται µεταξ� τουr
για θ�µατα σχετιζ�µενα µε την παρο�σα απ�φαση, �πωr οι
συλλεγ�µενεr δυν�µει τηr παρο�σαr απ�φασηr πληροφο-
ρ�εr.

�ρθρο 6

Οι πληροφορ�εr που διαβιβ�ζονται κατ’ εφαρµογ� τηr
παρο�σαr απ�φασηr �χουν εµπιστευτικ� χαρακτ�ρα. Η δι�-
ταξη αυτ� δεν εµποδ�ζει εν το�τοιr τη δι�δοση γενικ�ν �
συνοπτικ�ν στοιχε�ων υπ� µορφ� που δεν θα επιτρ�πει την
ανασ�σταση ατοµικ�ν στοιχε�ων των επιχειρ�σεων, δηλαδ�
υπ� µορφ� που περιλαµβ�νει τουλ�χιστον τρειr επιχειρ�-
σειr. Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να µην υποβ�λλουν στοιχε�α
που αφορο�ν µεµονωµ�νεr επιχειρ�σειr.

�ρθρο 7

Σε περ�πτωση που η Επιτροπ� διαπιστ�σει �τι υπ�ρχουν
ανωµαλ�εr � ασυµφων�εr στιr πληροφορ�εr που τηr γνωστο-
ποιο�ν τα κρ�τη µ�λη, �χει τη δυνατ�τητα να ζητ�σει απ�
τα κρ�τη µ�λη να τηr επιτρ�ψουν να λ�βει γν�ση των
µεθ�δων υπολογισµο� � εκτ�µησηr επ� των οπο�ων βασ�-
σθηκαν οι συγκεντρωτικ�r πληροφορ�εr.



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των 28. 4. 1999L 110/10

�ρθρο 8

Η Επιτροπ� θεσπ�ζει, εντ�r των ορ�ων τηr παρο�σαr απ�φασηr, εκτελεστικ�r διατ�ξειr
σχετικ� µε τη µορφ�, το περιεχ�µενο και �λα τα λοιπ� χαρακτηριστικ� των ανακοιν�σεων
που προβλ�πονται στο �ρθρο 1.

�ρθρο 9

Η οδηγ�α 76/491/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου καταργε�ται.

�ρθρο 10

Η παρο�σα απ�φαση απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Λουξεµβο�ργο, 22 Απριλ�ου 1999.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. MÜLLER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π�νακαr πετρελαιοειδ�ν

1. κα�σιµα οδικ�ν µεταφορ�ν:

 στο πρατ�ριο:  βενζ�νη σο�περ µε µ�λυβδο

 αµ�λυβδη βενζ�νη σο�περ Euro 95 (Euro Super 95)

 πετρ�λαιο κ�νησηr

 υγρα�ριο

2. κα�σιµα οικιακ�r θ�ρµανσηr:

 για τουr µικρο�r καταναλωτ�r:  πετρ�λαιο θ�ρµανσηr

3. κα�σιµα βιοµηχαν�αr:

 για τιr παραδ�σειr στο χονδρεµπ�ριο:  µαζο�τ (περιεκτικ�τηταr σε θε�ο �νω του 1 %)

 µαζο�τ (περιεκτικ�τηταr σε θε�ο µ�χρι 1 %).


