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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουλίου 2000
περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών
τρόπο αυτό πλεονεκτήµατος που δεν είναι σύµφωνο µε τους
_ στόχους τον καθεστώτος στήριξης που προορίζεται για τη
µεταποίηση τον άχυρου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν,
αφενός µεν, την αγορά µακρών ινών λίνου και, αφετέρου,
εκείνη των βραχειών ινών λίνου και των ινών κάνναβης, θα
πρέπει να διαφοροποιηθεί η ενίσχυση συναρτήσει εκάστης
των δύο κατηγοριών λαµβανοµένων ινών. Για να διασφαλιστεί συνολικό επίπεδο στήριξης που επιτρέπει στην παραδοσιακή παραγωγή µακρών ινών λίνου να επιβιώσει µε όρους
που πλησιάζουν εκείνους που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 τον Συµβουλίου, της 4ης Ιουλίου 1970, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
τον λίνου και της κάνναβης (6), θα πρέπει να αυξηθεί προοδευτικά το ποσό της ενίσχυσης µε τρόπο ώστε να ληφθεί
υπόψη η σταδιακή µείωση της στήριξης ανά εκτάριο που
χορηγείται στον παραγωγό στο πλαίσιο τον κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999 και η κατάργηση, µακροχρόνια, της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου. Όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, θα πρέπει να χορηγηθεί ποσό ενίσχυσης που θα επιτρέψει, κατά τη διάρκεια
ορισµένης περιόδου, να προσαρµοστούν τόσο τα νέα προϊόντα που θα προέλθουν από αυτές όσο και οι δυνητικές νέες
αγορές. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί µόνον η παραγωγή
βραχειών ινών λίνου και ποιοτικών ινών κάνναβης, θα πρέπει
να προβλεφθεί µέγιστο ποσοστό ξένων υλών και συσσωµατωµάτων υλών, καθώς και µεταβατικές διατάξεις που θα
επιτρέψουν στη µεταποιητική βιοµηχανία να προσαρµοστεί
σε αυτήν την απαίτηση.

(6)

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του
παραδοσιακού λίνου ορισµένων περιοχών των Κάτω Χωρών,
τον Βελγίου και της Γαλλίας, πρέπει να χορηγείται, για τις
συγκεκριµένες εκτάσεις, προσωρινή συµπληρωµατική ενίσχυση στον πρώτο µεταποιητή τον αχύρου.

(7)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απατηλή αύξηση των επιλέξιµων ποσοτήτων για ενίσχυση, θα πρέπει τα κράτη µέλη να
ορίσουν ανώτατα όρια αυτών συναρτήσει των εκτάσεων των
οποίων το άχυρο αποτελεί αντικείµενο συµβάσεων ή
δέσµευσης µεταποίησης.

(8)

Για να περιοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να καθιερωθεί σταθεροποιητικός µηχανισµός για κάθε τύπο ινών που
λαµβάνονται ανάλογα µε το αν πρόκειται για µακρές ίνες
λίνου, αφενός, ή για βραχείες ίνες λίνου και ίνες κάνναβης,
αφετέρου, Για να εννοηθεί ένα λογικό επίπεδο παραγωγής
προϊόντων σε καθένα των κρατών µελών, πρέπει να καθοριστεί µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα για καθεµία από τις κατηγορίες ινών και να κατανεµηθεί αυτή µεταξύ των κρατών

την πρόταση της Επιτροπής ( ),
1

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς για τα
γεωργικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από την
καθιέρωση κοινής γεωργικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή
πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές
ανάλογα µε τα προϊόντα.

(2)

Η κοινή γεωργική πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των
στόχων της συνθήκης. Στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών, επιπλέον
των διατάξεων που αφορούν τις ενισχύσεις µε βάση την
έκταση που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων
αροτραίων καλλιεργειών (5), πρέπει να προβλεφθούν µέτρα
σχετικά µε την εσωτερική αγορά, που θα περιλαµβάνουν
ενισχύσεις στους πρώτους µεταποιητές άχυρου λίνου και
κάνναβης ή στους γεωργούς που αναθέτουν την µεταποίηση
του άχυρου για λογαριασµό τους.

(3)

(4)

Για να διασφαλιστεί αποτελεσµατική µεταποίηση τον άχυρου
λίνου και κάνναβης, θα πρέπει να εξαρτηθεί η χορήγηση της
ενίσχυσης από ορισµένες προϋποθέσεις, κυρίως από την
καθιέρωση έγκρισης των πρώτων µεταποιητών και από την
υποχρέωση σύµβασης αγοράς τον άχυρου από τους εν λόγω
µεταποιητές. Επίσης, προκειµένου να αποφευχθούν πιθανές
καταχρήσεις, η ενίσχυση για τη µεταποίηση χορηγείται
µόνον συναρτήσει της µεταποίησης του άχυρου ή της χρησιµοποίησης των ινών στην αγορά σε περίπτωση που ο γεωργός αναθέτει την µεταποίησή του αχύρου για λογαριασµό
του.
Προκειµένου να αποφευχθεί κακή διάθεση των κοινοτικών
κονδυλίων, θα πρέπει να αποκλεισθεί της ενισχύσεως κάθε
πρώτος µεταποιητής ή κάθε γεωργός για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δηµιούργησε τεχνητά τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ενίσχυση αυτή και επωφελείται µε τον

(1) ΕΕ C 56 Ε της 29.2.2000, σ. 19.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 6 Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 3.
4
( ) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 (βλέπε σ. 13 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).

(6) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2702/99 (ΕΕ L 327 της
14.12.1999, σ. 7).
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µελών µε τη µορφή εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων.
Ωστόσο, οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες για τις βραχείες
ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης περιορίζονται στην περίοδο
που θα επιτρέψει στα νέα προϊόντα που θα προέλθουν από
αυτές να προσαρµοστούν στην αγορά. Οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες εφαρµόζονται στην ενίσχυση για τη µεταποίηση και δεν αφορούν το καθεστώς που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999. Οι εθνικές εγγυηµένες
ποσότητες καθορίζονται ιδίως λαµβάνοντας υπόψη τις
πλέον πρόσφατες µέσες εκτάσεις κλωστικού λύνου και κάνναβης, ενδεχοµένως προσαρµοσµένες ώστε να εκφράζουν τις
πραγµατικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις, πολλαπλασιασµένες
µε τις µέσες αποδόσεις σε ίνες. Για τα κράτη µέλη µε µικρή
σηµερινή παραγωγή, θα πρέπει να προβλεφθεί κοινή
ποσότητα που θα κατανέµεται για κάθε περίοδο εµπορίας
ώστε να µπορέσει η παραγωγή τους να προσαρµοστεί στις
εξελίξεις.
(9)

Για να είναι δυνατόν σε κάθε κράτος µέλος να προβεί σε
προσαρµογή µεταξύ των λαµβανοµένων ποσοτήτων ινών, θα
πρέπει να προβλεφθούν όροι µεταφοράς µεταξύ των εγγυηµένων εθνικών ποσοτήτων οι οποίες του έχουν αντίστοιχα
παραχωρηθεί. Αυτή η µεταφορά των ποσοτήτων πραγµατοποιείται συναρτήσει συντελεστού που διασφαλίζει δηµοσιονοµική ισοδυναµία.

(10)

Τα κράτη µέλη παραγωγής πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των
µέτρων που προβλέπονται για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Επιπλέον, λόγω των προθεσµιών που είναι αναγκαίες για τη
µεταποίηση όλου του αχύρου της περιόδου εµπορίας, ως
µέτρο ελέγχου καθιερώνεται σύστηµα προκαταβολής επί της
ενίσχυσης.

(11)

Το σύνολο των µέτρων που αφορούν το καθεστώς των
συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες πρέπει να επιτρέπει να
καταργηθούν όλοι οι ποσοτικοί περιορισµοί και η είσπραξη
οιασδήποτε φορολογικής επιβάρυνσης στα εξωτερικά
σύνορα της Κοινότητας. Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικός. Προκειµένου να µην αφεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις
η κοινοτική αγορά χωρίς άµυνα έναντι των διαταράξεων που
υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν, θα πρέπει να είναι δυνατόν
η Κοινότητα να λάβει ταχέως όλα τα αναγκαία µέτρα. Τα
µέτρα αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις συµφωνίες µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό τον Εµπορίου σχετικά µε τη γεωργία (1).

(12)

(13)

Προκειµένου να µην διαταραχθεί από παράνοµες καλλιέργειες η κοινή οργάνωση της αγοράς κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών, θα πρέπει να προβλεφθεί
έλεγχος των εισαγωγών κάνναβης και των σπόρων σποράς
κάνναβης προκειµένου να υπάρξει διασφάλιση ότι τα εν
λόγω προϊόντα παρέχουν ορισµένες εγγυήσεις όσον αφορά
την περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη. Επιπλέον, η εισαγωγή σπόρων κάνναβης, εκτός εκείνων που
προορίζονται για σπορά, πρέπει να υπόκειται σε καθεστώς
ελέγχου που προβλέπει σύστηµα έγκρισης των εισαγωγέων.
Όσο θα προχωρεί η εξέλιξη των αγορών τον λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών, τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να ανακοινώνουν τις
αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρµογή τον παρόντος
κανονισµού.

(1) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

L 193/17

(14)

Τα απαιτούµενα για την εφαρµογή τον παρόντος κανονισµού µέτρα θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ τον Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(15)

Οι δαπάνες που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη λόγω των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή τον παρόντος κανονισµού πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999
τον Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3).

(16)

Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λίνου και
της κάνναβης, που ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1308/70, έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις αλλά δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις βαθιές µεταλλαγές που υπέστη ο
τοµέας. Θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 619/71
τον Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1971, περί καθορισµού των γενικών κανόνων χορηγήσεως της ενισχύσεως για
το λίνο και την κάνναβη (4). Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
620/71 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1971, περί
θεσπίσεως των διατάξεων-πλαισίων για τις συµβάσεις
πωλήσεως του λίνου και της καννάβεως σε άχυρο (5) ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1172/71 του Συµβουλίου, της 3ης
Ιουνίου 1971, περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων των
ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση των ακατέργαστων ινών λίνου και καννάβεως (6), ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 1430/82 του Συµβουλίου, της 18ης Μαΐου 1982,
περί περιοριστικών µέτρων για την εισαγωγή καννάβεως και
κανναβοσπόρων και περί τροποποίησης τον κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 όσον αφορά την κάνναβη (7), ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2059/84 του Συµβουλίου, της 16ης
Ιουλίου 1984, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων
σχετικά µε τα περιοριστικά µέτρα κατά την εισαγωγή καννάβεως και κανναβοσπόρων και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 619/71 όσον αφορά την κάνναβη (8),
που βασίζονται επί των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70
και (ΕΟΚ) αριθ. 619/71, καταργούνται και αντικαθίστανται
από τις νέες διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(17)

Το πέρασµα από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1308/70 σε εκείνες που περιλαµβάνονται στον παρόντα
κανονισµό είναι δυνατόν να δηµιουργήσει δυσχέρειες οι
οποίες δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Προκειµένου να είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί αυτό το ενδεχόµενο, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να εγκρίνει τα
αναγκαία µεταβατικά µέτρα θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να επιλύει ειδικά πρακτικά προβλήµατα.

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(4) ΕΕ L 72 της 26.3.1971, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/98 (ΕΕ L 19 της 4.7.1998,
σ. 7).
5
( ) ΕΕ L 72 της 26.3.1971, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/95 (ΕΕ L 73 της
1.4.1995, σ. 16).
6
( ) ΕΕ L 123 της 5.6.1971, σ. 7.
7
( ) ΕΕ L 162 της 12.6.1982, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ L 349 της
31.12.1994, σ. 105).
8
( ) ΕΕ L 191 της 19.7.1984, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94.
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(18)

(19)
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Λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισµού, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά µέτρα
για την περίοδο εµπορίας 2000/01. Για τον σκοπό αυτό, το
καθεστώς που ισχύει για την περίοδο εµπορίας 1999/2000
θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Ιουνίου
2001. Ωστόσο, τα ποσά της ενίσχυσης πρέπει να καθοριστούν, από την Επιτροπή, ανάλογα µε τα δηµοσιονοµικά
διαθέσιµα αµέσως µόλις υπολογιστούν µε αξιοπιστία οι
συγκεκριµένες εκτάσεις και το ποσό για τη χρηµατοδότηση
των µέτρων που ευνοούν τη χρησιµοποίηση ακατέργαστων
ινών λίνου καθορίζεται σε µηδενικό επίπεδο.

3.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
µέτρων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των νέων µέτρων, η
Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο εκθέσεις, αφενός, το 2003, σχετικά µε τις
εθνικές εγγυηµένες ποσότητες και το ελάχιστο ποσοστό
ξένων υλών και συσσωµατωµάτων ινών των βραχειών ινών
λίνου και των ινών κάνναβης και, αφετέρου, το 2005,
σχετικά µε τις επιπτώσεις των ενισχύσεων για τη µεταποίηση
και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης επί των παραγωγών και
των αγορών,

1.
Θεσπίζεται ενίσχυση στη µεταποίηση του αχύρου λίνου και
κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών περιλαµβάνει
καθεστώς εσωτερικής αγοράς και καθεστώς συναλλαγών µε τις
τρίτες χώρες. ∆ιέπει τα ακόλούθα προϊόντα
Κωδικός ΣΟ

5301

5302

Περιγραφή εµπορευµάτων

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι (στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα
ξεφτίδια)
Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια)

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Εσωτερική αγορά
Άρθρο 2

Η ενίσχυση χορηγείται στον εγκεκριµένο πρώτο µεταποιητή
συναρτήσει της ποσότητας των πραγµατικά λαµβανοµένων ινών
από άχυρο για το οποίο έχει συναφθεί σύµβαση αγοράς/πώλησης
µε γεωργό.
Ωστόσο:
α) σε περίπτωση που ο πρώτος εγκεκριµένος µεταποιητής και ο
γεωργός είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, η σύµβαση αγοράς/
πώλησης αντικαθίσταται από την ανάληψη δέσµευσης εκ µέρους
τον ενδιαφεροµένου να πραγµατοποιήσει ο ίδιος τη µεταποίηση·
β) σε περίπτωση που ο γεωργός διατηρεί την κυριότητα τον άχυρου του οποίου αναθέτει µε σύµβαση τη µεταποίηση σε έναν
πρώτο εγκεκριµένο µεταποιητή και αποδεικνύει ότί έχει διαθέσει
στην αγορά τις ληφθείσες ίνες, η ενίσχυση χορηγείται στον
γεωργό.
2.
∆εν θα καταβληθεί καµία ενίσχυση σε πρώτο εγκεκριµένο
µεταποιητή ή γεωργό για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δηµιούργησε
τεχνητά τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από
αυτή και να έχει µε τον τρόπο αυτό πλεονέκτηµα που δεν είναι
σύµφωνο µε τους στόχους τον παρόντος καθεστώτος.
3.
Το ποσό της ενίσχυσης στη µεταποίηση, ανά τόνο ινών,
καθορίζεται ως εξής:
α) όσον αφορά τις µακρές ίνες λίνου:
— 100 ευρώ για την περίοδο εµπορίας 2001/02,
— 160 ευρώ για τις περιόδους εµπορίας 2002/03, 2003/04,
2004/05 και 2005/06,
— 200 ευρώ από την περίοδο εµπορίας 2006/07·

2.

Για τους σκοπούς τον παρόντος κανονισµού νοείται ως:

α) «γεωργός»: ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο 10 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για
τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (1).
β) «πρώτος εγκεκριµένος µεταποιητής»: το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ή η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως τον νοµικού καθεστώτος που έχει σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο η εν λόγω οµάδα ή τα µέλη της, το οποίο έχει
εγκριθεί από την αρµόδια αρχή τον κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τον για την
παραγωγή ινών λίνου και κάνναβης.
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113.

β) όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, που
περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 7,5 % ξένες ύλες και συσσωµατώµατα ινών: 90 εύρώ για τις περιόδους εµπορίας 2000/01 έως
2005/06.
Ωστόσο, για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2003/04, το
κράτος µέλος µπορεί, συναρτήσει των παραδοσιακών αγορών,
να αποφασίσει να χορηγήσει επίσης την ενίσχυση:
— για βραχείες ίνες λίνου που περιέχουν ποσοστό ξένων υλών
και συσσωµατωµάτων ινών µεταξύ 7,5 και 15 %,
— για τις ίνες κάνναβης που περιέχουν ποσοστό ξένων υλών
και συσσωµατωµάτων ινών µεταξύ 7,5 και 25 %.
Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος µέλος χορηγεί την ενίσχυση
για ποσότητα που, κατ’ ανώτατο όριο, αντιστοιχεί, µε βάση
7,5 % ξένες ύλες και συσσωµατώµατα ινών, στην παραχθείσα
ποσότητα.
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4.
Οι ποσότητες των επιλέξιµων για ενίσχυση ινών περιορίζονται
συναρτήσει των εκτάσεων για τις οποίες έχει συναφθεί σύµβαση ή
έχει αναληφθεί δέσµευση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Τα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από τα
κράτη µέλη µε τρόπο ώστε να τηρούνται οι εθνικές εγγυηµένες
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.
5.
Μετά από αίτηση του πρώτου εγκεκριµένον µεταποιητή, µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή επί της ενίσχυσης συναρτήσει των
ποσοτήτων ινών που λαµβάνονται.
Άρθρο 3
1.
Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα 75 250 τόνων ανά
περίοδο εµπορίας για τις µακρές ίνες λίγου. Η ποσότητα αυτή
κατανέµεται µεταξύ όλων των κρατών µελών µε τη µορφή εθνικών
εγγυηµένων ποσοτήτων ως εξής:
— 13 800 τόνοι για το Βέλγιο,
— 300 τόνοι για τη Γερµανία,
— 50 τόνοι για την Ισπανία,
— 55 800 τόνοι για τη Γαλλία,
— 4 800 τόνοι για τις Κάτω Χώρες,
— 150 τόνοι για την Αυστρία,
— 50 τόνοι για την Πορτογαλία,
— 200 τόνοι για τη Φινλανδία,
— 50 τόνοι για τη Σουηδία,
— 50 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο.
2.
Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα 135 900 τόνων
ανά περίοδο εµπορίας για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες
κάνναβης για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση. Η
ποσότητα αυτή κατανέµεται µε τη µορφή:
α) εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων για τα ακόλουθα κράτη µέλη:
— 10 350 τόνοι για το Βέλγιο,
— 12 800 τόνοι για τη Γερµανία,
— 20 000 τόνοι για την Ισπανία,
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3.
Στην περίπτωση που οι ίνες που λαµβάνονται σε ένα κράτος
µέλος προέρχονται από άχυρο που παράγεται σε άλλο κράτος
µέλος, οι ποσότητες των εν λόγω ινών καταλογίζονται στην εθνική
εγγυηµένη ποσότητα τον κράτους µέλους όπου συλλέχθηκε το
άχυρο. Η ενίσχυση καταβάλλεται από το κράτος µέλος στην εθνική
εγγυηµένη ποσότητα τον οποίου γίνεται ο καταλογισµός.
4.
Τα κράτη µέλη που το επιθυµούν µπορούν να µεταφέρουν
µεταξύ τους, µία µόνον φορά και πριν από τις 30 Ιουνίου 2001,
µέρος των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων τους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, προσαρµοσµένων, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Στην περίπτωση αυτή, το
κοινοποιούν στην Επιτροπή η οποία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα
κράτη µέλη.
5.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να µεταφέρει µέρος της εθνικής
εγγυηµένης ποσότητάς του που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στην εθνική εγγυηµένη ποσότητά του που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή αντιστρόφως.
Οι µεταφορές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πραγµατοποιούνται βάσει ισοδυναµίας ενός τόνου µακρών ινών λίνου προς 2,2
τόνους βραχειών ινών λίνου και ινών κάνναβης.
Τα ποσά των ενισχύσεων στη µεταποίηση χορηγούνται κατ’ ανώτατο όριο για τις ποσότητες που αναφέρονται αντιστοίχως στις
παραγράφους 1 και 2, προσαρµοσµένες σύµφωνα µε τα δύο πρώτα
εδάφια της παρούσας παραγράφου και την παράγραφο 4.
Άρθρο 4
Μέχρι την περίοδο εµπορίας 2005/06, για τις εκτάσεις λίνου οι
οποίες ευρίσκονται στις ζώνες Ι και ΙΙ που περιγράφονται στο
παράρτηµα και των οποίων η παραγωγή αχύρου αποτελεί αντικείµενο:
— σύµβασης αγοράς/πώλησης ή ανάληψης δέσµευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και
— ενίσχυσης για τη µεταποίηση σε µακρές ίνες,
χορηγείται συµπληρωµατική ενίσχυση στον πρώτο εγκεκριµένο
µεταποιητή.
Το ποσό της συµπληρωµατικής ενίσχυσης είναι 120 ευρώ ανά
εκτάριο στη ζώνη Ι και 50 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη ΙΙ.

— 61 350 τόνοι για την Γαλλία,
— 5 550 τόνοι για τις Κάτω Χώρες,
— 2 500 τόνοι για την Αυστρία,
— 1 750 τόνοι για την Πορτογαλία,

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες

— 2 250 τόνοι για την Φινλανδία,
— 2 250 τόνοι για τη Σουηδία,
— 12 100 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο·
β) 5 000 τόνων προς κατανοµή σε εθνικές εγγυηµένες ποσότητες,
για κάθε περίοδο εµπορίας, µεταξύ της ∆ανίας, της Ελλάδας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και του Λουξεµβούργου. Η εν λόγω
κατανοµή πραγµατοποιείται συναρτήσει των εκτάσεων για τις
οποίες έχει συναφθεί σύµβαση ή αναληφθεί δέσµευση σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 1.
Οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες για τις βραχείες ίνες λίνου και τις
ίνες κάνναβης, που ενδεχοµένως µειώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρού, δεν εφαρµόζονται πλέον από την
περίοδο εµπορίας 2006/07.

Άρθρο 5
1.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών διατάξεων που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα
µε τη συνθήκη και µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
συµφωνία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό του Εµπορίου σχετικά µε
τη γεωργία.
2.
Κάθε εισαγωγή κάνναβης από τρίτες χώρες εξαρτάται από την
έκδοση πιστοποιητικού µε τους ακόλουθα όρους:
— η ακατέργαστη κάνναβη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
5302 10 00 πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999,
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— οι σπόροι που προορίζονται για σπορά ποικιλιών κάνναβης,
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1207 99 10, πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη ότι η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν είναι ανώτερη από εκείνη που έχει καθοριστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 5α τον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999,

29.7.2000
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Γενικές διατάξεις
Άρθρο 8

— οι σπόροι κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για τη
σπορά, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1207 99 91, µπορούν
να εισαχθούν µόνον από εγκεκριµένους από το κράτος µέλος
εισαγωγείς µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν προορίζονται
για σπορά.

Με την επιφύλαξη διατάξεων αντιθέτων προς τον παρόντα κανονισµό, τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης εφαρµόζονται στην
παραγωγή και στο εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.

Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται
στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, υπάγεται σε σύστηµα ελέγχου
που επιτρέπει να επαληθεύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 9

Άρθρο 6
Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή διατάξεων
που έχουν θεσπισθεί δυνάµει µιας των διατάξεών του, απαγορεύονται στις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες:
— η είσπραξη οποιουδήποτε φόρου ισοδυνάµου αποτελέσµατος
µε δασµό,
— η εφαρµογή οποιονδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρου
ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 7
1.
Εάν, στην Κοινότητα, η αγορά ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υφίσταται,
ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί, λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών,
σοβαρές διαταραχές από τις οποίες είναι δυνατόν να διακυβευτούν
οι στόχοι του άρθρου 33 της συνθήκης, µπορούν να εφαρµοστούν
τα ενδεικνυόµενα µέτρα στις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες έως
ότου εξαλειφθεί η διαταραχή ή ο κίνδυνος διαταραχής.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µετά από
πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου και ορίζει τις περιπτώσεις και τα όρια
εντός των οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν συντηρητικά
µέτρα.
2.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, µετά από αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της
πρωτοβουλία, αποφασίζει τα αναγκαία µέτρα τα οποία κοινοποιεί
στα κράτη µέλη και τα οποία εφαρµόζονται αµέσως. Εάν ένα
κράτος µέλος υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της
αίτησης.
3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο
την απόφαση της Επιτροπής εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων
ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης. Το Συµβούλιο συνεδριάζει αµέσως. Μπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να τροποποιήσει ή να
ακυρώσει το εν λόγω µέτρο εντός προθεσµίας ενός µηνός από την
ηµέρα από την οποία έγινε η παραποµπή.
4.
Οι διατάξεις τον παρόντος άρθρου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες
που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της
συνθήκης.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Πρόκειται κυρίως:
— για τους όρους έγκρισης των πρώτων µεταποιητών,
— για τους ορούς που πρέπει να τηρούνται, από τους εγκεκριµένους πρώτους µεταποιητές, για τις συµβάσεις αγοράς/πώλησης
και αναλήψεις δεσµεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1,
— για τους όρους που πρέπει να τηρούνται, από τους γεωργούς,
στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β),
— για τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται, αφενός, από τις
µακρές ίνες λίνου και, αφετέρου, από τις βραχείες ίνες λίγον
και τις ίνες κάνναβης,
— για τις λεπτοµέρειες υπολογισµού των επιλέξιµων για ενίσχυση
ποσοτήτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχέιο β) δεύτερο εδάφιο,
— για τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης και της προκαταβολής, και ιδίως τα αποδεικτικά στοιχεία για τη µεταποίηση
του άχυρου,
— για τους όρους που πρέπει να τηρούνται για τον καθορισµό
των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,
— για την κατανοµή της ποσότητας 5 000 τόνων που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β),
— για τους όρους µεταφοράς µεταξύ των εθνικών εγγυηµένων
ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5,
— για τους όρους χορήγησης της συµπληρωµατικής ενίσχυσης
που αναφέρεται στο άρθρο 4.
Τα µέτρα είναι δυνατόν να αφορούν, επιπλέον, οποιοδήποτε µέτρο
ελέγχου θεωρηθεί αναγκαίο για να προστατευθούν τα οικονοµικά
συµφέροντα της Κοινότητας από απάτη και άλλες παρατυπίες.
Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται επιτροπή διαχειρίσεως των φυσικών
ινών (εφεξής ονοµαζοµένη «επιτροπή»).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε έναν µήνα.
3.
Η επιτροπή µπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέµα φέρει προς
συζήτηση ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά
από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους µέλους.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 11
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που
θεσπίστηκαν για την εφαρµογή του εφαρµόζονται στα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
ΤΙΤΛΟΣ IV

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 12
1.
Για την περίοδο εµπορίας 2000/01, τα ποσά της ενίσχυσης
για το λίνο και την κάνναβη καθορίζονται το αργότερο στις 31
Οκτωβρίου 2000, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 2.
Τα ποσά αυτά υπολογίζονται µε την εφαρµογή, στα ποσά που
ισχύουν για την περίοδο εµπορίας 1999/2000, συντελεστή ίσου µε
την αναλογία µεταξύ:
— της µέσης δαπάνης ανά εκτάριο η οποία αντιστοιχεί σε 88
εκατοµµύρια ευρώ για το σύνολο των εκτάσεων που προκύπτουν από τις δηλώσεις καλλιέργειας και
— της µέσης δαπάνης 721 ευρώ ανά εκτάριο που υπολογίζεται
για την περίοδο εµπορίας 1999/2000.
Ωστόσο, τα ποσά της ενίσχυσης για την περίοδο εµπορίας 2000/
01 δεν µπορούν να υπερβούν εκείνα που έχουν καθοριστεί για την
περίοδο εµπορίας 1999/2000.
2.
Για την περίοδο εµπορίας 2000/01, το ποσό της ενίσχυσης
που προορίζεται για τη χρηµατοδότηση µέτρων προώθησης της
χρησιµοποίησης των ακαθάριστων ινών λίνου καθορίζεται σε 0
ευρώ ανά εκτάριο.
3.

Η περίοδος εµπορίας 2000/01 λήγει στις 30 Ιουνίου 2001.
Άρθρο 13

0ι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70, (ΕΟΚ) αριθ. 619/71, (ΕΟΚ)
αριθ. 620/71, (ΕΟΚ) αριθ. 1172/71, (ΕΟΚ) αριθ. 1430/82 και
(ΕΟΚ) αριθ. 2059/84 καταργούνται την 1η Ιουλίου 2001.
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— τα αναγκαία µέτρα για να επιλυθούν ειδικά πρακτικά προβλήµατα. Τα µέτρα αυτά, εάν είναι δεόντως αιτιολογηµένα, µπορούν να παρεκκλίνουν από ορισµένες διατάξεις τον παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 15
1.
Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση,
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από προτάσεις, για τις τάσεις της
παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς στις αγορές και την
οικονοµική βιωσιµότητα του τοµέα. Η έκθεση θα εξετάζει επίσης το
ανώτατο ποσοστό ξένων υλών και συσσωµατωµάτων ινών που
εφαρµόζεται στις βραχείες ίνες λίνου και στις ίνες κάνναβης.
Η έκθεση θα χρησιµεύσει, ενδεχοµένως, ως βάση για νέα κατανοµή
και πιθανόν για αύξηση των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων. Η
Επιτροπή θα λάβει ιδίως υπόψη το ύψος της παραγωγής, τις
δυνατότητες µεταποίησης και τις αγοραστικές διεξόδους.
2.
Το 2005, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την ενίσχυση στη µεταποίηση,
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από προτάσεις.
Η έκθεση θα περιλαµβάνει αξιολόγηση των επιπτώσεων της ενίσχυσης στη µεταποίηση ιδίως όσον αφορά:
— την κατάσταση των παραγωγών όσον αφορά τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τις τιµές,
— τις τάσεις των αγορών κλωστικών ινών και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων,
— τη βιοµηχανία µεταποίησης.
Η έκθεση θα αναφέρει, λαµβάνοντας υπόψη την εναλλακτική
παραγωγή, εάν η βιοµηχανία µπορεί να λειτουργήσει σύµφωνα µε
τις καθορισµένες κατευθύνσεις. Θα εξετάζει επίσης τη δυνατότητα
παγίωσης, µετά την περίοδο εµπορίας 2005/06, της ενίσχυσης
µεταποίησης ανά τόνο βραχειών ινών λίνου και ινών κάνναβης και
της συµπληρωµατικής ενίσχυσης ανά εκτάριο λίνου που αναφέρεται
στο άρθρο 4.
Άρθρο 16

Άρθρο 14

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

Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η
Επιτροπή εγκρίνει:

Τα άρθρα 1 έως 11 εφαρµόζονται από την περίοδο εµπορίας
2001/02.

— τα αναγκαία µέτρα για να διευκολυνθεί το πέρασµα από τις
διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και (ΕΟΚ)
αριθ. 619/71 σε εκείνες τον παρόντος κανονισµού,

Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και (ΕΟΚ) αριθ. 619/71
εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τις περιόδους εµπορίας 1998/
99, 1999/2000 και 2000/01.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VÉDRINE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4
ΖΩΝΗ Ι
1. Η επικράτεια των Κάτω Χωρών.
2. Οι ακόλουθοι βελγικοί δήµοι: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne,
Diksmuide (χωρίς το Vladslo και Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (µόνον το Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne και Zuienkerke.
ΖΩΝΗ ΙΙ
1. Οι βελγικές περιοχές εκτός από τις περιοχές της ζώνης Ι.
2. Οι ακόλουθες γαλλικές περιοχές:
—
—
—
—

το διαµέρισµα του Βορρά,
οι περιφέρειες Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer και το καντόνι Marquise στο διαµέρισµα Pas-de-Calais,
οι περιφέρειες Saint-Quentin και Vervins στο διαµέρισµα του Aisne,
η περιφέρεια Charleville-Mézières στο διαµέρισµα των Αρδεννών.

29.7.2000

