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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 814/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Απριλίου 2000
περί δράσεων ενηµέρωσης στον τοµέα της Κοινής γεωργικής πολιτικής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Πρέπει να καθορισθούν τα κατά προτεραιότητα µέτρα που
µπορεί να στηρίξει η Κοινότητα.

(8)

Οι οργανώσεις των γεωργικών κύκλων και του αγροτικού
κόσµου, και ιδίως οι γεωργικές οργανώσεις και οι ενώσεις
καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητες αφενός για να καταστεί γνωστή η ΚΓΠ και αφετέρου για να µεταφέρουν στην Επιτροπή τις γνώµες των
εµπλεκοµένων παραγόντων εν γένει και των γεωργών ειδικότερα.

(9)

Επειδή η ΚΓΠ παραµένει η πρώτη και σηµαντικότερη από τις
ολοκληρωµένες πολιτικές της Κοινότητας, πρέπει να εξηγηθεί στο ευρύ κοινό, και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να
συµπεριληφθούν στους επιλέξιµους προτείνοντες και άλλα
πρόσωπα που δύνανται να υποβάλλουν ενδιαφέροντα σχέδια.

(10)

Η Επιτροπή οφείλει να διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να
εφαρµόσει στον αγροτικό τοµέα τα µέτρα ενηµέρωσης που
επιθυµεί.

(11)

Είναι σκόπιµο αφενός να µην χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες που µπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο ενός
άλλου κοινοτικού προγράµµατος, και αφετέρου να ενθαρρυνθεί η συµπληρωµατικότητά τους µε άλλες πρωτοβουλίες
της Κοινότητας.

(12)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
Κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η συνθήκη προβλέπει στα άρθρα 32 έως 38 την εφαρµογή
κοινής γεωργικής πολιτικής.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της
17ης Μαΐου 1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3) προβλέπει τη χρηµατοδότηση, από το
τµήµα εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, των µέτρων που θα ληφθούν
για την ενηµέρωση επί της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(3)

Είναι σκόπιµο να διατηρηθούν, σε γενικές γραµµές, οι υλικές πτυχές της σηµερινής πολιτικής ενηµέρωσης στο πλαίσιο
της ΚΓΠ.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού κανονισµού της 21ης ∆εκεµβρίου 1977, που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4), η εκτέλεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισµό για κάθε κοινοτική δράση απαιτεί
προηγουµένως την έγκριση µιας βασικής πράξης· λαµβάνοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 13ης Οκτωβρίου
1998 επί των νοµικών βάσεων και της εκτελέσεως του
προϋπολογισµού (5), αυτό ισχύει και για τις δράσεις που
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό.

(5)

(6)

Η ΚΓΠ υποφέρει συχνά από έλλειψη κατανόησης και ενηµέρωσης, την οποία µόνο µία συνεκτική, αντικειµενική και
συνολική στρατηγική ενηµέρωσης και επικοινωνίας µπορεί
να αντιµετωπίσει.
Τα θέµατα και οι εξελίξεις της κοινής γεωργικής πολιτικής
πρέπει να εξηγηθούν τόσο στους γεωργούς και στους
αµέσως ενδιαφερόµενους όσο και στο ευρύ κοινό. Η καλή
εφαρµογή της ΚΓΠ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
ενηµέρωση που δίνεται στο σύνολο των ενδιαφεροµένων
παραγόντων και απαιτεί την ολοκλήρωση των µέτρων ενηµέρωσης που θεωρούνται ως στοιχεία διαχείρισης αυτής της
πολιτικής.

(1) ΕΕ C 376 E της 28.12.1999, σ. 40.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Μαρτίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
4
( ) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 2779/98 (ΕΕ L
347 της 23.12.1998, σ. 3)
5) ΕΕ C 344 της 12.11.1998, σ. 1.
(

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η Κοινότητα µπορεί να χρηµατοδοτήσει δράσεις ενηµέρωσης στον
τοµέα της ΚΓΠ που επιδιώκουν:
α) αφενός µεν να εξηγήσουν, και αφετέρου να εφαρµόσουν και να
αναπτύξουν την πολιτική αυτή,
β) να προωθήσουν το ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο και να ευνοήσουν την κατανόηση του,
γ) να ενηµερώσουν τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες
του αγροτικού κόσµου,
δ) να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη στα κρίσιµα θέµατα και
στους στόχους της πολιτικής αυτής.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

L 100/8

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Προορισµός των ανωτέρω δράσεων είναι να παράσχουν συνεπή,
αντικειµενική και σφαιρική ενηµέρωση εντός και εκτός Κοινότητας
ώστε να προσφέρουν µια συνολική εικόνα της πολιτικής αυτής.

20.4.2000
Άρθρο 5

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνέπεια και τη συµπληρωµατικότητα
µεταξύ των δράσεων και των κοινοτικών προγραµµάτων εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού και των λοιπών κοινοτικών µέτρων.

Άρθρο 2
1.

Άρθρο 6

Οι δράσεις πον αναφέρονται στο άρθρο 1 µπορεί να είναι:

α) ετήσια προγράµµατα που υποβάλλονται ιδίως από γεωργικές
οργανώσεις ή οργανώσεις αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και ενώσεις καταναλωτών και προστασίας του περιβάλλοντος,
β) δράσεις µικρής έκτασης που υποβάλλονται από κάθε πρόσωπο
εκτός από εκείνα του σηµείου α) και ιδίως από δηµόσιες αρχές
των κρατών µελών, από µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
γ) µέτρα εκτελούµενα µε πρωτοβουλία της Επιτροπής.
2.
Για τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α)
και β), το ανώτατο ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50 % των
επιλεξίµων δαπανών. Ωστόσο, το ποσοστό µπορεί να ανέλθει σε
75 % σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθορισθούν στον κανονισµό εφαρµογής.
3.
∆εν δύνανται να επωφεληθούν της κοινοτικής χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 1:

Η Επιτροπή διενεργεί την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
ορθής και αποτελεσµατικής εκτέλεσης των δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Οι ελεγκτές της
Κοινότητας εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν τις δράσεις αυτές επιτόπου, συµπεριλαµβανοµένης της µεθόδου της δειγµατοληψίας.
Άρθρο 7
Η Επιτροπή προβαίνει, στις περιπτώσεις που κρίνει σκόπιµο, στην
αξιολόγηση των δράσεων που χρηµατοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 8
Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο έκθεση επί της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

α) οι δράσεις που εκπηγάζουν µιας νοµικής υποχρέωσης,
β) οι δράσεις που επωφελούνται χρηµατοδότησης στο πλαίσιο
άλλης κοινοτικής δράσης.
4.
Για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει, ενδεχοµένως, στην αναγκαία τεχνική και διοικητική βοήθεια.

Άρθρο 9
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβατικών µέτρων που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητα, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
Άρθρο 10

Άρθρο 3
1.
Είναι κυρίως επιλέξιµα, στο πλαίσιο των δράσεων του άρθρου
2, τα συνέδρια, τα σεµινάρια, οι ενηµερωτικές επισκέψεις, οι δηµοσιεύσεις, οι παραγωγές και εκδηλώσεις από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οι συµµετοχές σε εκδηλώσεις διεθνούς σηµασίας και τα
προγράµµατα ανταλλαγής εµπειρίας.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων που ιδρύθηκε
µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1258/1994 (καλούµενη στο εξής «η επιτροπή»).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

2.
Οι δράσεις τον άρθρου 2 επιλέγονται συναρτήσει γενικών
κριτηρίων, όπως:

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

α) η ποιότητα του σχεδίου,

3.

β) η ορθή σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητος.

4.
Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή σχετικά µε τα προβλεπόµενα και τα λαµβανόµενα µέτρα κατ’εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 4
Άρθρο 11
Η κοινοτική χρηµατοδότηση κατ’ άρθρο 1 πραγµατοποιείται εντός
των ορίων των ετησίων πιστώσεων που αποφασίζονται από την
αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 17 Απριλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. CAPOULAS SANTOS
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