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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.6.2000

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
της 5ης Μαΐου 2000
περί των όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής της Σλοβενίας στο κοινοτικό πρόγραµµα αποτελεσµατικής
χρήσης της ενέργειας, SAVE II
(2000/366/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, ενεργούντων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Σλοβενίας, αφετέρου (1), και ειδικότερα
το άρθρο 106,
Εκτιµώντας ότι σύµφωνα µε το άρθρο 106 της ευρωπαϊκής συµφωνίας, η Σλοβενία µπορεί να συµµετέχει σε
κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσια, ειδικά προγράµµατα, σχέδια ή άλλες δράσεις, που αφορούν µεταξύ άλλων και
τον ενεργειακό τοµέα ενώ οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής της Σλοβενίας στις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, θα αποφασίζονται από το Συµβούλιο Σύνδεσης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Σλοβενία θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα SAVE II της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος SAVE II.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της έγκρισής της.
Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2000.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
D. RUPEL

(1) ΕΕ L 51 της 26.2.1999, σ. 3· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε τροποποιητικό πρωτόκολλο (ΕΕ L 51 της 26.2.1999,
σ. 208).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, SAVE II
1. Η Σλοβενία θα συµµετάσχει σε όλες τις δράσεις του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος αποτελεσµατικότερης χρήσης της
ενέργειας, SAVE II (στο εξής καλουµένου «SAVE II») συµµορφούµενη, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα απόφαση,
προς τους στόχους, κριτήρια, διαδικασίες και προθεσµίες που καθορίζονται στην απόφαση του 96/737/ΕΚ Συµβουλίου (1) για
τον καθορισµό πενταετούς προγράµµατος προπαρασκευής και εφαρµογής µέτρων και δράσεων µε µέθοδο αποδοτική από
πλευράς κόστους για την προώθηση της αποτελεσµατικότερης χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων που αφορούν τα επλέξιµα θεσµικά όργανα,
οργανισµούς και ιδιώτες της Σλοβενίας θα είναι οι ίδιοι µε εκείνους που ισχύουν για τα επιλέξιµα θεσµικά όργανα,
οργανισµούς και ιδιώτες της Κοινότητας, στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Σλοβενίας µείον διοικητικές
δαπάνες, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ.
3. Όπου αυτό είναι δυνατόν, για να εξασφαλιστεί η κοινοτική διάσταση του SAVE II, τα διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες
που θα προτείνει η Σλοβενία, θα πρέπει να περιλαµβάνουν έναν ελάχιστο αριθµό εταίρων από τα κράτη µέλη της Κοινότητας.
Αυτός ο ελάχιστος αριθµός θα αποφασίζεται στο πλαίσιο της υλοποίησης τον SAVE II, λαµβανοµένης υπόψη της φύσεως των
διαφόρων δραστηριοτήτων, του αριθµού των εταίρων που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο σχέδιο και του αριθµού των χωρών
που συµµετέχουν στη δραστηριότητα.
4. Η Σλοβενία θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τον εθνικό συντονισµό και την οργάνωση της
συµµετοχής στο SAVE II.
5. Η Σλοβενία θα καταβάλλει κατ’ έτος συνδροµή στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη των
δαπανών που συνεπάγεται η συµµετοχή της στο SAVE II (βλέπε παράρτηµα ΙΙ). Η Επιτροπή σύνδεσης µπορεί να προσαρµόζει
την εν λόγω συνδροµή, εφόσον απαιτείται.
6. Τα κράτη µέλη της Κοινότητας και η Σλοβενία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, για
να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή των προσώπων που θα µετακινούνται µεταξύ της Σλοβενίας και των
κρατών µελών της Κοινότητας για το σκοπό της συµµετοχής σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.
7. Με την επιφύλαξη των ευθυνών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του SAVE II συµφώνως προς το άρθρο 5 της απόφασης 96/737/ΕΚ για το SAVE II, η συµµετοχή της Σλοβενίας
στο πρόγραµµα θα παρακολουθείται συνεχώς στη βάση εταιρικής συνεργασίας µεταξύ της Σλοβενίας και της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Σλοβενία θα υποβάλλει στην Επιτροπή σχετικές εκθέσεις και θα συµµετέχει σε άλλες συναφείς
ειδικές δραστηριότητες που θα αναλάβει η Κοινότητα.
8. Επιφυλασσοµένων των διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 96/737/ΕΚ, η Σλοβενία θα καλείται σε
συνεδριάσεις συντονισµού σχετικά µε κάθε θέµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, πριν από τις τακτικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής SAVE. Η Επιτροπή θα ενηµερώνει την Σλοβενία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν λόγω
τακτικών συνεδριάσεων.
9. Η γλώσσα που θα χρησιµοποιείται όσον αφορά τη διαδικασία εφαρµογής, τις συµβάσεις, τις εκθέσεις που θα υποβάλλονται
και τις λοιπές διοικητικές ρυθµίσεις σχετικά µε το πρόγραµµα SAVE II θα είναι µία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 50.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΤΟ SAVE II
1. Η οικονοµική συνδροµή της Σλοβενίας θα καλύπτει:
— επιδοτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη χρηµατοδοτική στήριξη από το πρόγραµµα σε Σλοβένους συµµετέχοντες,
— επιπρόσθετες διοικητικές δαπάνες συναφείς µε τη διαχείριση του προγράµµατος από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, οι οποίες προκύπτουν λόγω της συµµετοχής της Σλοβενίας.
2. Για κάθε οικονοµική χρήση, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή οποιασδήποτε άλλης χρηµατοδοτικής στήριξης που θα
λαµβάνουν Σλοβένοι δικαιούχοι από το πρόγραµµα δεν θα υπερβαίνει τη συνδροµή που καταβάλλει η Σλοβενία, µετά
αφαίρεση των επιπρόσθετων διοικητικών δαπανών.
Σε περίπτωση που η συνδροµή της Σλοβενίας στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µετά την αφαίρεση των
επιπρόσθετων διοικητικών δαπανών, είναι υψηλότερη από το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων ή οποιαδήποτε άλλης
χρηµατοδοτικής στήριξης που λαµβάνουν Σλοβένοι δικαιούχοι από το πρόγραµµα, η Επιτροπή θα µεταφέρει το υπόλοιπο στην
επόµενη οικονοµική χρήση και τούτο αφαιρείται από τη συνδροµή του εποµένου έτους. Σε περίπτωση που αποµείνει τέτοιο
υπόλοιπο κατά τη λήξη του προγράµµατος, το αντίστοιχο ποσό θα επιστραφεί στη Σλοβενία.
3. Η ετήσια συνδροµή της Σλοβενίας θα ανέρχεται σε 57 942 EUR από το 1999. Από το ποσό αυτό, 3 942 EUR θα
καλύπτουν επιπρόσθετες διοικητικές δαπάνες συναφείς προς τη διαχείριση του προγράµµατος από την Επιτροπή, οι οποίες
απορρέουν από τη συµµετοχή της Σλοβενίας.
4. Θα εφαρµόζεται ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που ισχύει για το γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως
όσον αφορά τη διαχείριση της συνδροµής της Σλοβενίας.
Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και στις αρχές κάθε έτους, η Επιτροπή θα απευθύνει στη Σλοβενία
πρόσκληση για την καταβολή ποσού αντίστοιχου προς τη συνδροµή της στις δαπάνες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Η εν λόγω συνδροµή θα εκφράζεται σε EUR και θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής σε EUR.
Η Σλοβενία θα καταβάλλει τη συνδροµή της στις ετήσιες δαπάνες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε την
πρόσκληση καταβολής και το αργότερο εντός τριών µηνών µετά την αποστολή της. Κάθε καθυστέρηση στην καταβολή της
συνδροµής επισύρει την πληρωµή τόκων εκ µέρους της Σλοβενίας επί του ληξιπρόθεσµου υπολοίπου από την ηµέρα που
κατέστη απαιτητό µε επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο που επιβάλλει η ΕΚΤ για πράξεις σε ευρώ κατά το µήνα που η οφειλή
καθίσταται απαιτητή, προσαυξηµένο κατά 1,5 εκατοστιαία µονάδα.
5. Η Σλοβενία θα καταβάλλει τις επιπρόσθετες διοικητικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο (3 942 EUR) από τον
εθνικό προϋπολογισµό της.
6. Η Σλοβενία θα καταβάλει το εναποµένον κόστος λόγω της συµµετοχής της στο SAVE II δηλαδή 54 000 EUR από τον εθνικό
προϋπολογισµό της.
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