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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άριθ. 45/64/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 28ης 'Απριλίου 1964
περί τών αιτήσεων συνδρομής πού υποβάλλονται στό ΕΓΤΠΕ
Τμήμα Προσανατολισμού

H

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ,

"Εχοντας ύπόψη :

τόν κανονισμό άριθ . 17/64/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
5ης Φεβρουαρίου 1964, περί τών όρων τής συνδρομής
τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Γεωργικού Ταμείου Προσανατολι
σμού καί Έγγυήσεωνί 1 ) καί ιδίως τό άρθρο 20 παρά
γραφος 5 ,

Εκτιμώντας :

δτι οι αιτήσεις περί συνδρομής τοϋ ΕΓΤΠΕ, τμήμα
προσανατολισμού, πρέπει νά περιλαμβάνουν στοιχεία
υποβαλλόμενα κατά τόν αύτό τύπο άπό τούς αιτούντες
ώστε νά διευκολύνεται ή εξέταση τής συμφωνίας τους
μέ τόν κανονισμό άριθ . 17/64/ΕΟΚ ώς καί ή λήψη
άποφάσεως γι ' αύτές·
ότι τά προβλεπόμενα στόν παρόντα κανονισμό μέτρα
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής μονίμου έπιτροπής τών
γεωργικών διαρθρώσεων

Αρθρο 1

Οί αιτήσεις περί συνδρομής τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Γεωργι
κού Ταμείου Προσανατολισμού καί " Εγγυήσεων,
τμήμα προσανατολισμού , πού ύποβάλλονται στήν
Έπιτροπή , πρέπει νά περιέχουν τά στοιχεία τά όποια
άντιστοιχοΰν στούς τίτλους πού άποτελοΰν άντικεί
μενο τοϋ παραρτήματος τοϋ παρόντος κανονισμοϋ .

"Αρθρο 2

Οί αιτήσεις πρέπει νά ύποβάλλονται σέ πέντε άντίτυπα .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα του τά μέρη καί ισχύει άμεσα σέ όλα
τά Κράτη μέλη .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 28 ' Απριλίου 1964.
Γιά τή v Επιτροπή
Ό Πρόεδρος
Walter HALLSTEIN

n ΕΕ άριθ . 34 τής 27.1.1964, σ . 586/64 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΰ κανονισμού αριθ. 45/64/ΕΟΚ τής Επιτροπής
A. Στοιχεία σχετικά πρός τό σχέδιο
1 . Αϊτών ( ):

— ' Επώνυμο ή έταιρική επωνυμία— Διεύθυνση ή έδρα -

— Αν πρόκειται περί νομικού προσώπου :
— νομική μορφή -

— άναφορά στά νομοθετικά καί κανονιστικά κείμενα πού διέπουν τήν υπόσταση του— τό καταστατικό του καί οί κανόνες έλέγχου στούς οποίους ύπόκειται -

— ενδεχομένως , απόσπασμα εμπορικού μητρώου— άντικείμενο καί έκταση τών κυρίων δραστηριοτήτων τού αιτούντος·
— γεωγραφική περιφέρεια έντός τής όποιας άσκούνται οί δραστηριότητες αυτές·
— ιδιότητα τοΰ αιτούντος σέ σχέση πρός τό σχέδιο -

— αν συντρέχει περίπτωση , υπόδειξη τοΰ οργανισμού έπ' ονόματι τοΰ όποιου υποβάλλεται ή
αίτηση περί συνδρομής .

2. Δικαιούχοι κατά τήν έννοια τοΰ άρθρου 22, παράγραφος 1 ( 2)
α) Νομικό(α) πρόσωπο(α):

— νομική μορφή :

— άναφορά στά νομοθετικά καί κανονιστικά κείμενα πού διέπουν τήν υπόσταση του— τό καταστατικό του καί οί κανόνες έλέγχου στούς όποιους ύπόκειταΐ "
— ένδεχομένως , απόσπασμα εμπορικού μητρώου*
— διεύθυνση ή εδρα — αντικείμενο καί έκταση τών κυρίων δραστηριοτήτων τοΰ δικαιούχου-

— γεωγραφική περιφέρεια στήν όποία εκτείνονται οί δραστηριότητες αύτές — οικονομική κατάσταση (παραδείγματος χάριν , ισολογισμός μετ' αναλύσεως)·
— νομικοί , οικονομικοί καί χρηματοδοτικοί δεσμοί μέ τόν αιτούντα.
β) Φυσικό(α) πρόσωπο(α):

— Διεύθυνση ή σέ περίπτωση περισσοτέρων προσώπων, γεωγραφικός εντοπισμός — αριθμός — αντικείμενο καί έκταση τών κυρίων ' δραστηριοτήτων τοΰ δικαιούχου-

— οικονομική καί κοινωνική κατάσταση -

— νομικοί , οικονομικοί καί χρηματοδοτικοί δεσμοί μέ τόν αιτούντα, ί 1)
3 . Προβλεπομένη ενέργεια κατά τήν έννοια τοΰ άρθρου 11

— Περιγραφή τής παρούσης καταστάσεως πρός τό σκοπό τής εκτιμήσεως τής σπουδαιότητος τής
ένεργείας -

— σέ ποιές άνάγκες άνταποκρίνεται τό. ύποθαλλόμενο σχέδιο;
— κατά πόσο οί αντίστοιχες άνάγκες ικανοποιούνται έπί τοΰ παρόντος;

( ) Σέ περίπτωση πού ό αϊτών είναι διάφορο πρόσωπο τοΰ δικαιούχου .

( 2) Οί αναφορές άρθρων αφορούν πάντοτε τόν κανονισμό αριθ . 17/64 ΕΟΚ .
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— γεωγραφικός εντοπισμός "
— γενική οικονομική περιγραφή τής προβλεπομένης ενεργείας·

— λεπτομερής τεχνική περιγραφή τών προβλεπομένων ένεργειών ή έργων

— κατ' εκτίμηση ολικός προϋπολογισμός τών συνολικών εξόδων ένεργειών ή έργων (') (νά ανα
φέρονται οί βάσεις ύπολογισμοΰ καί ή ήμερομηνία τών εκτιμήσεων, νά επισυνάπτονται τά
δικαιολογητικά έγγραφα)·
— κατ' έκτίμηση προϋπολογισμός τών έξόδων γιά τό μέρος πού άφορα τή βελτίωση τής γεωργικής
διαρθρώσεως (άρθρο 13 παράγραφος 3 ) ( νά άναφέρονται οί βάσεις υπολογισμού καί ή ήμερομη
νία τών έκτιμήσεων)·

— προβλεπόμενο πρόγραμμα γιά τίς ύπό σκέψη ένέργειες ή έργα — έξειδίκευση καί κλιμάκωση -

— προβλεπόμενες ήμερομηνίες γιά τήν έναρξη καί τήν περάτωση τών ένεργειών ή έργων
— τρόποι εκτελέσεως

— ύπεύθυνες άρχές γιά τήν έκτέλεση τών ένεργειών ή έργων

— θέση τοϋ σχεδίου αύτού στό πλαίσιο τής γενικής οικονομίας καί κατά περίπτωση , σέ εθνικά
προγράμματα , σέ περιφερειακό καί τοπικό πλαίσιο -

— αναμενόμενα άποτελέσματα έπί τοΰ γεωργικού τεχνικού πεδίου καί τοΰ οικονομικού καί κοινω
νικού πεδίου, ενδεχομένως έπί τών είσοδημάτίον , τοΰ όγκου παραγωγής, τής άπασχολήσεως·

— ποσά τών ιδιωτικών ή δημοσίων κεφαλαίων τών όποιων ή έπένδυση , άμεση ή μεταγενέστερη , θά
άποτελοΰσε άπαραίτητο ή χρήσιμο συμπλήρωμα γιά τήν πλήρη αποτελεσματικότητα τού υπο
βαλλόμενου σχεδίου .
4. Προβλεπόμενη χρηματοδότηση:
— κατανομή τών έσόδων κατά προέλευση καί φύση :
— συμμετοχή τοΰ αίτοΰντος :
— σέ 'ίδια κεφάλαια,

— μέ δάνεια (όροι),
— ύπό μορφή παροχών σέ είδος ( τρόπος καί βάση υπολογισμού ):
— συμμετοχή τών δικαιούχων :
— σέ ίδια κεφάλαια,

— μέ δάνεια (όροι),

— ύπό μορφή παροχών σέ είδος (τρόπος καί βάση ύπολογισμοΰ) — συμμετοχή τοΰ Κράτους μέλους , τών λοιπών δημοσίων ή ήμι-δημοσίων άρχών :
— επιδοτήσεις σέ κεφάλαιο \
— επιδοτήσεις επιτοκίων

/

— δάνεια

)

— εγγυήσεις

1

— λοιπές ένισχύσεις

'

όροι

— λοιπές εξωτερικές συνδρομές καί όροι αύτών— Σέ τί βαθμό καί μέ ποιούς όρους οί δικαιούχοι άναλαμβάνουν τό οικονομικό βάρος τής
πραγματοποιήσεως τής ενεργείας; (παραδείγματος χάριν τά βάρη άποσβέσεως , τόκων καί
λοιπών έξόδων);
— Βιβλίο λήξεως τών ύποχρεώσεων καί τών πληρωμών .
5 . Αιτούμενη συνδρομή

Ποσό καί όροι (παραδείγματος χάριν, κλιμάκωση ).

( ) Τά έμφαινόμενα στίς αιτήσεις περί συνδρομής ποσά πρέπει νά εκφράζονται σέ εθνικό νόμισμα .
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6. Κριτήρια:

' Απαραίτητες πληροφορίες γιά τήν έκτίμηση τής συμφωνίας του σχεδίου μέ τά έπόμενα κριτήρια :
— Γενικά Κριτήρια:

— ' Εγγραφή στό πλαίσιο ένός κοινοτικού προγράμματος [άρθρο 14 παράγραφος Ια)] εκτός τής
περιπτώσεως εφαρμογής τοΰ τελευταίου εδαφίου τοΰ άρθρου 14 παράγραφος 1)·

— άναφορά στόν αριθμό του κοινοτικού προγράμματος·

— συμφωνία πρός τό κοινοτικό πρόγραμμα [άρθρο 14 παράγραφος Ια)]·
— σχέση πρός τήν πραγμάτωση τής κοινής γεωργικής πολιτικής [άρθρο 14 παράγραφος 1 β)]·
— διαρκές οικονομικό άποτέλεσμα τής παρεμβάσεως [άρθρο 14 παράγραφος 1γ)].
— Ειδικά κριτήρια κατάλληλα γιά τή βελτίωση τής διαρθρώσεως καί του προσανατολισμού τής

παραγωγής [άρθρο 11 παράγραφος 1 α) καί θ)]:

— βιωσιμότης καί άνταγωνιστικότης τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων [άρθρο 14 παράγραφος
2α)]·
— διάδοση γεωργικών γνώσεων καί επαγγελματική εκπαίδευση [άρθρο 14 παράγραφος 26)]·
— οικονομική καί κοινωνική κατάσταση τών εργατών [άρθρο 14 παράγραφος 2γ)].
— Κριτήριο προτεραιότητος: ενδεχομένη ένταξη σέ ενα σύνολο μέτρων χάριν τής περιφερειακής
άναπτύξεως (άρθρο 15 παράγραφος 1 ).

7. Λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα , τά όποΐα ό αιτών θεωρεί χρήσιμο ή αναγκαίο νά επισυνάψει για την
εκτίμηση τής αίτήσεώς του.

B. Στοιχεία σχετικά μέ τό Κράτος μέλος στό έδαφος τοΰ όποιου πρέπει νά εκτελεσθεί τό σχέδιο
1 . Γνώμη τοΰ ένδιαφερομένου Κράτους μέλους (άρθρο 20 παράγραφος 3).
2. ' Αναφορά τοΰ ή τών οργανισμών μέσω τών οποίων θά πραγματοποιηθεί ή καταβολή τών κεφαλαίων
(άρθρο 22 παράγραφος 1 ).
3 . Άναφορά τοΰ ή τών οργανισμών μέσω τών οποίων θά πραγματοποιηθεί ό έλεγχος κατά τήν εκτέ
λεση τοΰ σχεδίου (άρθρο 22 παράγραφος 1 ).
4. ' Ενδεχομένως , λόγοι γιά τούς όποιους δέν προβλέπεται οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή τοΰ
Κράτους μέλους (άρθρο 18 παράγραφος 1 εδάφιο 2).
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