ISSN 0250-8 1 5X

Επίσημη Εφημερίδα

C 296
39ο έτος

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8 Οκτωβρίου 1996

Εκδοση
στην ελληνική γλωσσά

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Ανακοίνωση αρι$.

Περιεχόμενα

Σελίδα

I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

96/C 296/01

Ecu

1

96/C 296/02

Κατάλογος των εγγράφων που διαβίβασε η Επιτροπή στο Συμβούλιο κατά την περίοδο
από 23 έως 27 . 9. 1996

2

II Προπαρασκευαστικές πράξεις

Επιτροπή

96/C 296/03

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη
προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

96/C 296/04

4

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της
εφαρμογής νομοθεσίας τρίτων χωρών και μέτρων που βασίζονται σ' αυτήν ή προκύπτουν

96/C 296/05

από αυτήν

10

Πρόταση κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

13

EL
i

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Ανακοίνωση αριθ.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Σελίδα

III Πληροφορίες
Επιτροπή

96/C 296/06

Αποτελέσματα των δημοπρασιών (κοινοτική επισιτιστική βοήθεια)

96/C 296/07

Phare — Τερματικός διαμετακομιστικός σταθμός της Olszyna (Πολωνία) — Στα πλαίσια
του προγράμματος Phare της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή συνεργασία
Πολωνίας- Γερμανίας του 1994 η εταιρεία Wojewoda Zielonogorski καλεί τους φορείς που
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν επαρκή εμπειρία και συστάσεις,
να συμμετάσχουν σε διεθνή διαδικασία δημοπράτησης με υποβολή προσφορών για το

17

σχέδιο υπ' αριθ. PL 940201 -03-L002

18

96/C 296/08

Phare — Εθνικό πρόγραμμα μεταφορών

19

96/C 296/09

Phare — Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Ιταλία

20

96/C 296/ 10

Phare — Πρόγραμμα μεταφορών

21

96/C 296/ 1 1

Phare — Πρόγραμμα για τη γεωργία

22

96/C 296/ 12

Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τομέα στη Βουλγαρία

23

96/C 296/ 13

Εθνικό λειτουργικό πρόγραμμα, Ουγγαρία 1996

24

96/C 296/ 14

Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Ρουμανία

26

96/C 296/ 15

Πρόγραμμα λειτουργικότητας για τις υπαίθριες περιοχές 1995

27

96/C 296/ 16

Phare — Μηχανισμός προετοιμασίας περιβαλλοντικών σχεδίων

28

96/C 296/ 17

Phare — Γεωργικό πρόγραμμα

29

96/C 296/ 18

Phare — Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως με τη συμμετοχή πολλών κρατών —

30

96/C 296/ 19

Phare — Εξασφάλιση της ποιότητας και άλλοι συναφείς τομείς (PRAQ III 1996-1999) ...

30

96/C 296/20

Phare — Πρόγραμμα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινοπραξιών στις Χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/ΧΚΑΕ (JOP) — μέρη I και II

31

EL

8. 10. 96

j EL 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 296/ 1

I

(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ecu (')

7 Οκτωβρίου 1996
(96/C 296/01 )

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα :

Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου
Δανική κορόνα
Γερμανικό μάρκο
Δραχμή
Ισπανική πεσέτα
Γαλλικό φράγκο
Ιρλανδική λίρα
Ιταλική λίρα
Ολλανδικό φιορίνι
Αυστριακό σελίνι
Πορτογαλικό εσκούδο

302,157

Φινλανδικό μάρκο
Σουηδική κορόνα
Λίρα στερλίνα
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών
Δολάριο Καναδά

161,644

Γιεν

39,5671
7,36194

1,92148

6,49801

0,784253
1902,07

2,15601
13,5180
194,219

Ελβετικό φράγκο
Νορβηγική κορόνα
Ισλανδική κορόνα
Δολάριο Αυστραλίας
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Ραντ Νοτίου Αφρικής

5,73069

8,29049

0,80281 i
1,25480
1,69863
139,873
1,57679
8,16815
84,3354

1,59543
1,81540
5,68928

H Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. H υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ. μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
O ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο :
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».

Σημείωοη: H Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε λειτουργία τηλεομοιότυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 296 10 97
και αριθ. 296 60 11 ) που παρέχουν σε ημερήσια βάση τα δεδομένα για τον υπολογισμό των τιμών
μετατροπής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(■) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379 της 30. 12. 1978,
σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /89 (ΕΕ αριθ. L 189 της 4. 7. 1989,
σ. 1 ).

Απόφαση 80/ 1 184/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349 της
23. 12. 1980, σ. 34).

Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 της 23. 12. 1980,
σ. 27).

Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980,
σ. 1 ).

Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
( ΕΕ αριθ. L 311 της 30. 10. 1981 , σ. 1 ).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 27. 9. 1996

(96 /C 296/02 )

Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στα γραφεία πώλησης, οι διευθύνσεις των οποίων παρατίθενται στην
τελευταία σελίδα του εξωφύλλου
Κωδικός

Τίτλος

Αριδμός καταλόγου

Ημερομηνία
έκδοσης από
την

Επιτροπή

COM(96) 428

CB-CO-96-428-GR-C

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών — Αξιολόγηση του πρώτου

Ημερομηνία
διαδίόασης στο
Συμβούλιο

Αριθμός
σελίδων

20 . 9. 1996

23 . 9 . 1996

34

20. 9 . 1996

23 . 9. 1996

11

20. 9. 1996

23 . 9. 1996

32

20. 9. 1996

23 . 9. 1996

12

23. 9. 1996

24. 9. 1996

11

23 . 9. 1996

24. 9. 1996

5

σταδίου του προγράμματος Tempus 1990/91 —
1993 / 94

COM(96 ) 451

CB-CO-96-460-GR-C

COM(96 ) 452

CB-CO-96-461-GR-C

COM(96 ) 454

CB-CO-96-464-GR-C

COM(96) 455

CB-CO-96-470-GR-C

COM(96) 457

CB-CO-96-466-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ , Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)
του Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή και
τον καθορισμό ετήσιας διαδικασίας αναπρο
σαρμογής των τιμών που προβλέπονται στο
άρθρο 13 του παραρτήματος VII του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλ
λήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον
αφορά τις ημερήσιες αποζημιώσεις αποστολής
στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού εδάφους των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2)
Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1408 / 71 περί εφαρμογής των συστη
μάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθω
τούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της
Κοινότητας, και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (2) (3)
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον
ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών
ασθενειών (3)
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί τροπο
ποιήσεως της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ σχετικά με
τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται
για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή
αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέ
ροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύ
ματα (2) (3)

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3076/95 του Συμβουλίου για την κατα
νομή, για το 1996, ορισμένων αλιευτικών
ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών για
σκάφη που αλιεύουν στην αποκλειστική οικο
νομική ζώνη της Νορβηγίας και την αλιευτική
ζώνη γύρω από το Jan Mayen (3)

CB-CO-96-39-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου

24. 9 . 1996

25 . 9. 1996

10

COM(96 ) 446

CB-CO-96-454-GR-C

24. 9. 1996

25 . 9 . 1996

32

COM(96 ) 458

CB-CO-96-467-GR-C

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμ
βουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδι
κασίας για τον καθορισμό των ανώτατων
ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3)
Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας των Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη διευκόλυνση της άσκησης του επαγγέλ
ματος του δικηγόρου σε μόνιμη βάση σε άλλο
κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο αποκτή
θηκε o επαγγελματικός τίτλος (2) (3)
Εικοστή ετήσια έκθεση δραστηριότητας της

24. 9 . 1996

25 . 9. 1996

20

COM(96) 34

συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια,

την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο
χώρο εργασίας — Έτος 1995
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Αριθμός καταλόγου

Τίτλος

Αριθ. C 296/3

Ημερομηνία
έκδοσης από
την

Επιτροπή

COM(96 ) 461

CB-CO-96-472-GR-C

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη

Ημερομηνία
διαβίβασης στο
Συμβούλιο

Αριθμός
σελίδων

24. 9 . 1996

25 . 9 . 1996

19

25 . 9. 1996

26. 9 . 1996

5

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την
προστασία της υγείας των ατόμων από τους
κινδύνους της ιοντίζουσας ακτινοβολίας που
προκύπτουν από εκθέσεις για ιατρικούς
λόγους, η οποία αντικαθιστά την οδηγία
84/466/ Ευρατόμ (2) (3)

26. 9. 1996

26 . 9. 1996

16

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη

25 . 9. 1996

26. 9 . 1996

41

27 . 9. 1996

27 . 9 . 1996

16

27. 9. 1996

27. 9. 1996

6

σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας και αμοι
βαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Δημοκρατίας της Κορέας
COM(96 ) 464

CB-CO-96-473-GR-C

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 93/383/ ΕΟΚ του

Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 όσον αφορά
τα εργαστήρια αναφοράς για τον έλεγχο των

θαλάσσιων βιοτοξινών (2) (3)
COM(96 ) 465

CB-CO-96-474-GR-C

COM(96) 466

CB-CO-96-480-GR-C

σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της
ενδιάμεσης συμφωνίας περί εμπορίου και
εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και
της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου

Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τη
σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινό

τητας 'Ανθρακα και Χάλυβα και της Ευρατόμ,
της ενδιάμεσης συμφωνίας περί εμπορίου και
εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και
της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου
COM(96 ) 453

CB-CO-96-462-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την προσαρμογή για δεύτερη φορά της από
φασης 1110/94/ ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε από
την απόφαση 616/96/ ΕΚ , σχετικά με το
τέταρτο πρόγραμμα-πλαίσιο για τις δράσεις
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
( 1994-1998) (2) (3)

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμ
βουλίου για την προσαρμογή για δεύτερη φορά
της απόφασης 94/268/ Ευρατόμ, όπως τροπο
ποιήθηκε από την απόφαση 96/253/ Ευρατόμ,
σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο για τις δρά
σεις έρευνας και εκπαίδευσης για την Ευρω
παϊκή
Κοινότητα
Ατομικής
Ενέργειας
( 1994-1998)

COM(96 ) 469

CB-CO-96-478-GR-C

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την
οποία θα επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη
να εφαρμόσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμό
ζουν σε ορισμένα πετρελαιοειδή που χρησιμο
ποιούνται για ειδικούς σκοπούς απαλλαγές ή
μειωμένους συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της
οδηγίας 92/ 8 1 / EOK

(') Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει δελτίο συνεπειών για τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
(2) Το έγγραφο αυτό 3α δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα TOJV Ευρωπαϊκών Κοινοτητοη·.
(3) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

Σημείωση: Τα έγγραφα COM διατίθενται με γενική ή θεματική συνδρομή, καθώς επίσης και κατά τεύχος· στην περίπτωση αυτή, η τιμή είναι ανά
λογη προς τον αριθμό των σελίδων.
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II

(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων
(96/C 296/03)

COM(95) 661 τελικό — 9S/0350(COD)
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 1996)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δια
πίστωσαν ότι η έννομη προστασία των βιοτεχνολο
γικών εφευρέσεων δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 189 B της συνθήκης,

(5) ότι υφίστανται διαφορές στην έννομη προστασία που
παρέχουν στις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις οι νομο
θεσίες και οι πρακτικές των κρατών μελών ότι οι δια

φορές αυτές μπορούν να παρεμβάλουν εμπόδια στις
συναλλαγές και στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτε
ρικής αγοράς
(6) ότι οι διαφορές αυτές μπορεί κάλλιστα να οξυνθούν
στο βαθμό που τα κράτη μέλη θεσπίζουν νέες και δια
φορετικές νομοθεσίες και διοικητικές πρακτικές, η δε
ερμηνεία τους από την νομολογία των κρατών μελών
εξελίσσεται διαφορετικά ·

Εκτιμώντας :

( 1 ) ότι η βιοτεχνολογία και η γενετική μηχανική διαδρα
ματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο σε ευρύ φάσμα
βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ότι η προστασία
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων είναι βέβαιο ότι θα
αποκτήσει κεφαλαιώδη σημασία για τη βιομηχανική
ανάπτυξη της Κοινότητας
(2) ότι ιδίως στον τομέα της γενετικής μηχανικής, η έρευνα
και η ανάπτυξη απαιτούν σημαντικότατες επενδύσεις
υψηλού κιδύνου που θα καταστούν αποδοτικές μόνον
με την κατάλληλη έννομη προστασία

(3) ότι χωρίς αποτελεσματική και εναρμονισμένη προ
στασία σε όλα τα κράτη μέλη, οι επενδύσεις αυτές
κινδυνεύουν να μην πραγματοποιηθούν
(4) ότι, μετά την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο του κοινού σχεδίου οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων,
που είχε εγκριθεί από την επιτροπή συνδιαλλαγής ('),
(') ΕΕ αριθ. C 68 της 20. 3. 1995, σ. 26.

(7) ότι η ασυντόνιστη εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών
σχετικά με την έννομη προστασία των βιοτεχνολο
γικών εφευρέσεων στην Κοινότητα μπορεί να αποθαρ
ρύνει ακόμη περισσότερο τις εμπορικές συνυλλαγές σε
βάρος της βιομηχανικής ανάπτυξης των εν λόγω εφευ
ρέσεων και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς ·

(8) ότι η έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέ
σεων δεν απαιτεί τη θέσπιση ειδικού δικαίου που να
υποκαθιστά τα εθνικό δίκαιο για την ευρεσιτεχνία ότι
το εθνικό δίκαιο για την ευρεσιτεχνία παραμένει το

βασικό σημείο αναφοράς για την έννομη προστασία
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων υπό την προϋπόθεση
ότι πρέπει να προσαρμοσθεί ή να συμπληρωθεί από
ορισμένες απόψεις προκειμένου να ληφθούν επαρκώς
υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις που χρησιμοποιούν
βιολογικό υλικό, αλλά παρόλα ταύτα πληρούν τα κρι
τήρια για προστασία βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας
(9) ότι η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
υπαγορεύεται από την ανάγκη αποσαφήνισης ορι
σμένων εννοιών των εθνικών νομοθεσιών οι οποίες προ

έρχονται από ορισμένες διεθνείς συμβάσεις για τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις φυτικές ποικιλίες και
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οι οποίες έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα ως προς τη
φυτική ύλη και ορισμένων μικροβιολογικών εφευρέ
σεων· πρόκειται κυρίως για έννοιες, όπως η εξαίρεση
από τη δυνατότητα προστασίας, με βάση δίπλωμα ευρε
σιτεχνίας των φυτικών ποικιλιών και των φυλών ζώων
ή των κυρίως βιολογικών μεθόδων παραγωγής φυτών ή

Αριθ. C 296/ 5

προϊοντα τεχνικών μεθόδων που αποσκοπούν στην
παραγωγή στοιχείων με δομή παρόμοια εκείνης
φυσικών στοιχείων που υπάρχουν στο ανθρώπινο
σώμα και ότι, επομένως, ενδείκνυται να ενθαρρύνεται
με διπλώματα ευρεσιτεχνίας η έρευνα για την από
κτηση στοιχείων του τύπου αυτού·

ζώων

( 10) ότι το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την προστασία
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων μπορεί να περιο
ρισθεί στη θέσπιση ορισμένων αρχών ως προς το πότε
είναι δυνατόν να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για

το βιολογικό υλικό καθαυτό με στόχο κυρίως τον
προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ εφεύρεσης και ανα
κάλυψης σε συνάρτηση με το αν είναι δυνατό να χορη
γηθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ορισμένα
στοιχεία ανθρώπινης προέλευσης · ότι το εν λόγω
πλαίσιο μπορεί περαιτέρω να περιοριστεί ως προς την
έκταση της προστασίας που παρέχει ένα δίπλωμα ευρε
σιτεχνίας σε μια βιοτεχνολογική εφεύρεση, ως προς τη
δυνατότητα προσφυγής σε ένα σύστημα κατάθεσης που
συμπληρώνει τη γραπτή περιγραφή, ως προς την αντι
στροφή του βάρους απόδειξης και, τέλος, ως προς τη
δυνατότητα απόκτησης υποχρεωτικών μη αποκλει
στικών αδειών εκμετάλλευσης λόγω αλληλεξάρτησης
μεταξύ φυτικών ποικιλιών και εφευρέσεων και
αντίστροφα ·

( 11 ) ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν επιτρέπει μεν στον
κάτοχο του να υλοποιήσει την εφεύρεσή του, αλλά
απλώς του δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει ·σε

τρίτους την εκμετάλλευσή της για βιομηχανικούς και
εμπορικούς σκοπούς και ότι στο εξής το δίκαιο ευρεσι
τεχνίας δεν πρόκειται να αμφισβητεί τις κοινοτικές και
εθνικές νομοθεσίες ως προς τον έλεγχο εφαρμογών της
έρευνας και της χρησιμοποίησης ή της εμπορίας των
αποτελεσμάτων της, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις
της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας
του περιβάλλοντος, της προστασίας των ζώων, της δια
φύλαξης της γενετικής ποικιλομορφίας και της τήρησης
ορισμένων κανόνων δεοντολογίας·
( 12) ότι ούτε το εθνικό ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ευρεσι

τεχνίας (συνθήκη του Μονάχου) δεν επιβάλουν,
καταρχήν, την απαγόρευση της κατοχύρωσης του βιο
λογικού υλικού με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την εξαί
ρεσή του από τη σχετική προστασία·
( 13) ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι γνώσεις ως προς το
ανθρώπινο σώμα και τα επί μέρους στοιχεία του στη
φυσική τους κατάσταση ανήκουν στον χώρο των επι
στημονικών ανακαλύψεων και, ως εκ τούτου, δεν μπο
ρούν να θεωρηθούν ως εφευρέσεις επιδεχόμενες
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας · ότι εξ αυτού
απορρέει ότι το δίκαιο ευρεσιτεχνίας δεν θίγει τη θεμε
λιώδη ηθική αρχή που αποκλείει κάθε δικαίωμα ιδιο
ποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης·
( 14) ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην θεραπεία των
ασθενειών χάρη σε φάρμακα προερχόμενα από
στοιχεία που έχουν υπομονωθεί από το ανθρώπινο
σώμα ή παραχθεί με άλλη μέθοδο, φάρμακα που είναι

( 15) ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι το
αντικείμενο μιας εφεύρεσης που είναι επιδεκτική βιο
μηχανικής εφαρμογής και αφορά στοιχείο το οποίο με
τεχνική μέθοδο, είτε έχει απομονωθεί από το ανθρώ
πινο σώμα είτε έχει παραχθεί με άλλον τρόπο, επιδέ
χεται κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακόμη
και εάν η δομή του εν λόγω στοιχείου είναι ίδια με
εκείνη ενός φυσικού στοιχείου, θεωρώντας αυτονόητο
ότι κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να θεω
ρηθεί ότι καλύπτει το στοιχείο εκείνο του ανθρώπινου
σώματος στο φυσικό του περιβάλλον το οποίο αποτέ

λεσε και η βάση της σχετικής εφεύρεσης ·
( 16) ότι ένα τέτοιο στοιχείο που είτε έχει απομονωθεί από
το ανθρώπινο σώμα είτε έχει παραχθεί με άλλον τρόπο
δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπίδεκτο κατοχύρωσης ως
στοιχείο του ανθρώπινου σώματος στη φυσική του
κατάσταση, δηλαδή να εξομοιωθεί με ανακάλυψη,
διότι το απομονωμένο στοιχείο είναι αποτέλεσμα
τεχνικών μεθόδων με τις οποίες εντοπίσθηκε, καθα
ρίσθηκε και πολλαπλασιάθηκε έξω από το ανθρώπινο
σώμα, τεχνικές τις οποίες μόνον o άνθρωπος μπορεί να
εφαρμόσει και οι οποίες είναι αδύνατο να υπάρξουν
στη φύση·

( 17) ότι, για να προσδιοριστεί η έκταση της εξαίρεσης από
τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
των φυτικών ποικιλιών και των φυλών ζώων πρέπει να
διευκρινισθεί ότι η εν λόγω εξαίρεση αφορά τις ποι
κιλίες και τα είδη αυτά καθαυτά και ότι δεν θίγει τη
δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
φυτών και ζώων που παρήχθησαν με μέθοδο η οποία
τουλάχιστον σε ένα από στάδια είναι κυρίως μικροβιο
λογική, ανεξάρτητα από το βιολογικό υλικό εκκίνησης
στο οποίο εφαρμόσθηκε η εν λόγω μέθοδος
( 18) ότι, για να καθοριστεί πότε αποκλείεται η κατοχύρωση
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των κυρίως βιολογικών
μεθόδων παραγωγής φυτών ή ζώων, πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ανθρώπινη παρέμβαση και οι επιπτώσεις της
στα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

( 19) ότι οι εθνικές νομοθεσίες περί ευρεσιτεχνίας περιλαμ
βάνουν διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια επιδεκτικό
τητας και αποκλεισμού από τη δυνατότητα κατοχύ
ρωσης, ιδίως διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν χορηγείται για εφευρέσεις
των οποίων η δημοσίευση ή η εφαρμογή αντίκειται στη
δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη ·
(20) ότι είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο διατακτικό
της παρούσας οδηγίας η εν λόγω παραπομπή στη
δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη προκειμένου να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι ορισμένες από τις
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εφαρμογές των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων μπορούν
να προσβάλουν τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη με
τις συνέπειες ή τα αποτελέσματά τους ·

(27) ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μία πρώτη παρέκ
κλιση από τα δικαιώματα του κατόχου του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, όταν πωλείται σε έναν γεωργό αναπαρα
γωγικό υλικό, στο οποίο ενσωματώνεται η προστα

(21 ) ότι το ενδεχόμενο προσβολής πρέπει να εξετάζεται
κατά περίπτωση, με στάθμιση των σχετικών αξιών, στο
πλαίσιο της οποίας αξιολογείται, αφενός, η χρησιμό
τητα της εφεύρεσης και, αφετέρου, οι τυχόν κίνδυνοι
που παρουσιάζει και ενδεχομένως οι αντιρρήσεις που
βασίζονται σε θεμελιώδεις αξίες της έννομης τάξης ·

τευόμενη εφεύρεση, από τον ίδιο τον δικαιούχο του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με την συγκατάθεση του
ότι δυνάμει αυτής της πρώτης παρεκκλίσεως, o γεωργός
δικαιούται να χρησιμοποιεί στη δική του γεωργική
εκμετάλλευση το προϊόν της συγκομιδής του για μετα
γενέστερη αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό και ότι η
έκταση και o τρόπος εφαρμογής της παρέκκλισης
αυτής πρέπει να περιορίζονται στην έκταση και τις

(22) ότι το κυρίως κείμενο της παρούσας οδηγίας πρέπει
επίσης να περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των εφευ
ρέσεων που αποκλείονται της προστασίας με διπλώ
ματα ευρεσιτεχνίας για να χρησιμεύει ως οδηγός στους
εθνικούς δικαστές και τα γραφεία ευρεσιτεχνίας με
αποσαφήνιση της παραπομπής στη δημόσια τάξη ή τα
χρηστά ήθη (23) ότι το αντικείμενο αυτού του επιστημονικού τομέα,
δηλαδή η έμψυχη ύλη, και οι συχνά υπολογίσιμες επι

πτώσεις των υπό εξέταση εφευρέσεων επιβάλλουν να
λαμβάνονται σε ηυξημένο βαθμό υπόψη οι ηθικές
πτυχές όταν εξετάζεται κατά πόσο έναι δυνατόν να
απονέμεται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε βιοτεχνολογικές
εφευρέσεις ότι το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει τον
κυρίως τεχνικό χαρακτήρα του δικαίου ευρεσιτεχνίας,
ούτε υποκαθιστά κάθε άλλη εξέταση νομικής φύσεως

στην οποία πρέπει να υποβάλλονται οι βιοτεχνολογικές
εφευρέσεις από το στάδιο της ανάπτυξής τους μέχρι
την διάθεση τους στο εμπόριο, ιδίως από την άποψη
της ασφάλειας

(24) ότι εξαιτίας της σπουδαιότητας και του αμφισβητού
μενου χαρακτήρα των τελείως νέων προβλημάτων που
τίθενται με τη βλαστική γονιδιακή θεραπεία, πρέπει να
αποκλεισθεί κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κατοχύ
ρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των μεθόδων βλα
στικής γονιδιακής θεραπείας των ανθρώπων
(25) ότι οι μέθοδοι τροποποίησης της γενετικής ταυτότητας
των ζώων που προκαλούν ταλαιπωρίες και σωματικές
αναπηρίες σε αυτά χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα για
τον άνθρωπο ή τα ζώα, καθώς και τα ζώα που παρά
γονται με τις μεθόδους αυτές, πρέπει να αποκλειστούν
της κατοχύρωσης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο
βαθμό που οι ταλαιπωρίες ή οι σωματικές αναπηρίες
στις οποίες υπόκεινται τα ζώα είναι δυσανάλογες προς
τον επιδιωκόμενο στόχο
(26) ότι, αν ληφθεί υπόψη ότι η αποστολή του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας είναι να ανταμείψει τον εφευρέτη με την
απονομή ενός αποκλειστικού αλλά χρονικά περιορι
σμένου δικαιώματος για τη δημιουργία του και, με τον
τρόπο αυτό, να ενθαρρύνει τις εφευρετικές δραστηριό
τητες, o κάτοχος του διπλώματος πρέπει να δικαιούται
να απαγορεύει τη χρήση του κατοχυρωμένου με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτοαναπαραγόμενου υλικού,
υπό προϋποθέσεις ανάλογες προς εκείνες σύμφωνα με
τις οποίες θα μπορούσε να απαγορευθεί η χρήση των
κατοχυρωμένων με το δίπλωμα αυτό μη αυτοαναπαρα
γόμενων προϊόντων, δηλαδή η παραγωγή αυτού τούτου
του κατοχυρωμένου προϊόντος

λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου (') ·
(28) ότι από τον γεωργό μπορεί μόνον να ζητηθεί να κατα
βάλει την αμοιβή που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο
για τις φυτικές ποικιλίες ως λεπτομέρεια εφαρμογής
της παρέκκλισης από την κοινοτική προστασία των
φυτικών ποικιλιών

(29) ότι, ωστόσο, o κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του κατά του
γεωργού που κάνει καταχρηστική χρήση της παρέκ

κλισης ή κατά του βελτιωτή που ανέπτυξε κάποια
φυτική ποικιλία η οποία ενσωματώνει την προστατευό
μενη εφεύρεση, εφόσον δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του
(30) ότι πρέπει να υπάρξει δεύτερη παρέκκλιση από τα
δικαιώματα του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτε
χνίας η οποία επιτρέπει στον γεωργό να χρησιμοποιεί
τα κατοχυρωμένεα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ζώα για
λόγους αναπαραγωγής στη δική του εκμετάλλευση
προκειμένου να ανανεώσει το ζωικό του κεφάλαιο
(31 ) ότι, ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα
επί των φυλών ζώων, η έκταση και οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της δεύτερης αυτής παρέκκλισης πρέπει να
καθορίζονται με βάση τους εθνικούς νόμους, κανόνες
δικαίου και πρακτικές
(32) ότι, στον τομέα της εκμετάλλευσης νέων φυτικών
χαρακτηριστικών, που είναι αποτέλεσμα της γενετικής
μηχανικής, η εγγυημένη και έναντι τιμήματος πρό
σβαση σε κάποιο κράτος μέλος πρέπει να χορηγείται με
τη μορφή υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης όταν, σε
σχέση με το συγκεκριμένο γένος ή είδος, η εκμετάλ
λευση της φυτικής ποικιλίας για την οποία ζητείται η
άδεια εκμετάλλευσης επιβάλλεται από το δημόσιο συμ
φέρον και η φυτική ποικιλία συνιστά σημαντική
τεχνική πρόοδο

(33) ότι, στον τομέα της χρησιμοποίησης στο πλαίσιο της
γενετικής μηχανικής νέων φυτικών χαρακτηριστικών
που προέρχονται από νέες φυτικές ποικιλίες, πρέπει να
προβλεφθεί η εγγυημένη και έναντι τιμήματος πρό
σβαση με τη μορφή υποχρεωτικής άδειας εκμετάλ
λευσης, όταν η εκμετάλλευση της εφεύρεσης για την
οποία ζητείται η άδεια, υπαγορεύεται από το δημόσιο
συμφέρον και η εφεύρεση συνιστά σημαντική τεχνική
πρόοδο,

(') ΕΕ αριθ. L 227 τις 1 . 9. 1994, σ. 1 .
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ότι συντίθεται από βιολογικό υλικό, ότι χρησιμοποιεί τέτοιο
υλικό ή εφαρμόζεται σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προϋποθέσεις απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 1

1 . Τα κράτη μέλη προστατεύουν τις βιοτεχνολογικές
εφευρέσεις στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου περί ευρε
σιτεχνίας. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν, εφόσον χρειαστεί,
το εθνικό τους δίκαιο περί ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2.

Το βιολογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των φυτών

και των ζώων καθώς και των τμημάτων φυτών και ζώων
που έχουν παραχθεί με μέθοδο η οποία δεν είναι κυρίως

βιολογική, με εξαίρεση τις φυτικές ποικιλίες ή τις φυλές των
ζώων καθαυτές, είναι επιδεκτικό κατοχύρωσης με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 5
Οι μικροβιολογικές μέθοδοι καθώς και τα προϊόνται που
παράγονται με αυτές είναι επιδεκτικές κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

2. H παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις εθνικές και την
κοινοτική νομοθεσία περί ελέγχου της έρευνας και περί της
χρησιμοποιήσεως ή της εμπορίας των αποτελεσμάτων της.

Άρθρο 6
Οι κυρίως βιολογικές μέθοδοι παραγωγής φυτών ή ζώων δεν
είναι επιδεκτικές κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

1 . Ως βιολογικό υλικό νοείται κάθε υλικό το οποίο περιέχει
γενετικές πληροφορίες και το οποίο είναι ικανό προς
αυτοαναπαραγωγή ή προς αναπαραγωγή μέσα σε ένα
βιολογικό σύστημα.

2. Ως μικροβιολογική μέθοδος νοείται κάθε μέθοδος που
χρησιμοποιεί μικροβιολογικό υλικό ή επεμβαίνει σε
μικροβιολογικό υλικό ή παράγει μικροβιολογικό υλικό.
Μία μέθοδος αποτελούμενη από διαδοχικά στάδια ισο
δυναμεί με μικροβιολογική μέθοδο όταν τουλάχιστον ένα
από τα βασικά της στάδια είναι μικροβιολογικό.

Άρθρο 7
Οι χρήσεις φυτικών ποικιλιών ή φυλών ζώων και οι μέθοδοι

παραγωγής τους, εκτός από τις κυρίως βιολογικές μεθόδους
παραγωγής ζώων και φυτών, είναι επιδεκτικές κατοχύρωσης
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Άρθρο 8
Μια εφεύρεση που αφορά βιολογικό υλικό δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως ανακάλυψη ή ως στερούμενη χαρακτήρα και
νοτομίας για το μόνο λόγο ότι το εν λόγω υλικό προϋπήρχε
στην φύση.

3. Ως κυρίως βιολογική μέθοδος παραγωγής φυτών ή ζώων
νοείται κάθε μέθοδος η οποία, λαμβανομένη ως σύνολο,
απαντάται στη φύση ή δεν αποτελεί παρά φυσική μέθοδο
αναπαραγωγής φυτών ή ζώων.

Άρθρο 3
1 . Το ανθρώπινο σώμα και τα επί μέρους στοιχεία του
στη φυσική τους κατάσταση δεν θεωρούνται εφευρέσεις επι
δεκτικές κατοχύρωσης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 , το αντικείμενο
μιας εφεύρεσης επιδεκτικής βιομηχανικής εφαρμογής το
οποίο αφορά ένα στοιχείο το οποίο έχει απομονωθεί από το
ανθρώπινο σώμα ή παραχθεί με τεχνική μέθοδο είναι επιδε
κτικό κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακόμα και αν
η δομή του εν λόγω στοιχείου είναι ίδια με εκείνην ενός
φυσικού στοιχείου.

Άρθρο 9
1 . Οι εφευρεσεις των οποίων η εκμετάλλευση αντίκειται
στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη αποκλείονται της
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η δε εκμετάλλευση
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντικείμενη στη δημόσια τάξη ή
στα χρηστά ήθη για το μόνο λόγο ότι απαγορεύεται από
νομοθετική ή κανονιστική διάταξη.
2. Βάσει της παραγράφου 1 , δεν κατοχυρώνονται με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας :

α) οι μέθοδοι βλαστικής γονιδιακής θεραπείας του ανθρώ
πινου σώματος·

β) οι μέθοδοι τροποποίησης της γενετικής ταυτότητας των
ζώων που ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρίες και
σωματικές αναπηρίες σε αυτά χωρίς ουσιαστικό αντί
κρυσμα για τον άνθρωπο ή για τα ζώα, καθώς και τα

Άρθρο 4
1 . Το αντικείμενο μιας εφεύρεσης δεν εξαιρείται της
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον μόνο λόγο

ζώα που παράγονται με τις μεθόδους αυτές, στο βαθμό
που οι ταλαιπωρίες ή οι σωματικές αναπηρίες στις οποίες
υποβάλλονται τα ζώα είναι δυσανάλογες σε σχέση με
τον επιδιωκόμενο στόχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Έκταση της προστασίας

Άράρο 10
1 . H προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
για βιολογικό υλικό το οποίο, ως εκ της εφευρέσεως, δια
θέτει συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται σε οποιοδήποτε

βιολογικό υλικό αποκτάται βάσει του εν λόγω βιολογικού
υλικού με αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό υπό την αυτή ή
διαφορετική μορφή το οποίο διαθέτει ακριβώς τις ίδιες με
αυτό ιδιότητες.
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2. Κατα παρέκκλιση από τα άρθρα 10 και 11 , η πώληση
ζώων αναπαραγωγής από τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας ή με την συγκατάθεσή του σε γεωργό
συνεπάγεται ότι o γεωργός έχει την άδεια να χρησιμοποι
ήσει τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ζώα για
αναπαραγωγή στη δική του εκμετάλλευση, προκειμένου να
ανανεώσει το ζωικό του κεφάλαιο.
3.

H έκταση και o τρόπος εφαρμογής της παρέκκλισης

που προβλέπεται στην παράγραφο 2 διέπονται από τις
εθνικές νομοθεσίες, διατάξεις και πρακτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

2. H προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
για μέθοδο που επιτρέπει την παραγωγή βιολογικού υλικού
το οποίο, ως εκ της εφευρέσεως, διαθέτει συγκεκριμένες
ιδιότητες, εκτείνεται στο βιολογικό υλικό που προκύπτει
άμεσα από την εν λόγω μέθοδο καθώς και σε οποιοδήποτε
άλλο βιολογικό υλικό προκύπτει με αναπαραγωγή ή πολλα
πλασιασμό από το βιολογικό υλικό που έχει προκύψει
άμεσα υπό την αυτή ή διαφορετική μορφή και το οποίο δια
θέτει τις ίδιες με αυτό ιδιότητες. H εν λόγω προστασία δεν
επηρεάζει το ότι βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2, εξαι
ρούνται της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
κάποιες φυτικές ποικιλίες και φυλές ζώων καθαυτές.

Άράρο 11
H προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ένα
προϊόν το οποίο περιέχει ή αποτελείται από γενετικές πλη
ροφορίες εκτείνεται σε κάθε ύλη, με την επιφύλαξη του
άρθρου 3 παράγραφος 1 , στην οποία ενσωματώνεται το
προϊόν και στην οποία περιέχονται και εκφράζονται οι σχε
τικές γενετικές πληροφορίες.

Άράρο 12
H προστασία που αναφέρεται στα αρθρα 10 και 11 δεν
εκτείνεται στο βιολογικό υλικό το οποίο προκύπτει δια ανα
παραγωγής ή πολλαπλασιασμού βιολογικού υλικού διατιθε
μένου στην αγορά στο έδαφος ενός κράτους μέλους, από
τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη
συγκατάθεσή του, εάν η εν λόγω αναπαραγωγή ή πολλα
πλασιασμός απορρέει κατ' ανάγκη από τη χρήση για την
οποία διατέθηκε το βιολογικό υλικό στην αγορά, εφόσον το
παραχθέν υλικό δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια για
άλλες αναπαραγωγές ή πολλαπλασιασμούς.

Άράρο 13
1 . Κατά παρέκκλιση από τα αρθρα 10 και 11 , η πώληση
υλικού αναπαραγωγής από τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας ή με την συγκατάθεσή του, σε γεωργό,
με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση, συνεπάγεται ότι o
γεωργός έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει το προϊόν της
συγκομιδής του για μεταγενέστερη αναπαραγωγή ή πολλα
πλασιασμό στην δική του γεωργική εκμετάλλευση, η δε

έκταση και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρεκκλίσεως
αυτής είναι αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες από το άρθρο
14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

Υποχρεωτικές άδειες λόγω αλληλεξάρτησης

Άράρο 14

1 . Αν ένας βελτιωτής δεν μπορεί να αποκτήσει ή να εκμε
ταλλευτεί δικαίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας χωρίς να
προσβάλει δικαίωμα βάσει προγενεστέρου διπλώματος ευρε
σιτεχνίας, μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια για μη
αποκλειστική εκμετάλλευση της προστατευόμενης με το εν
λόγω δίπλωμα εφεύρεσης, εφόσον η άδεια αυτή είναι
απαραίτητη για την εκμετάλλευση της προστατευτέας
φυτικής ποικιλίας, έναντι καταβολής ανάλογης αμοιβής. Τα
κράτη μέλη προβλέπουν ότι όταν χορηγείται τέτοια άδεια
εκμετάλλευσης, o κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα
δικαιούται αμοιβαία άδεια εκμετάλλευσης, υπό λογικούς
όρους, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη
ποικιλία.

2.

Αν o κάτοχος δικαιώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά

βιοτεχνολογική εφεύρεση δεν μπορεί να την εκμεταλλευθεί
χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δικαίωμα δημιουργίας
φυτικής ποικιλίας, μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια για
μη αποκλειστική εκμετάλλευση της προστατευόμενης από
αυτό το δικαίωμα φυτικής ποικιλίας έναντι καταβολής ανά

λογης αμοιβής. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν ότι
όταν χορηγείται τέτοια άδεια εκμετάλλευσης, o κάτοχος
του δικαιώματος δημιουργίας φυτικής ποικιλίας δικαιούται
αμοιβαία άδεια εκμετάλλευσης, υπό λογικούς όρους προκει
μένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη εφεύρεση.
3. Οι αιτούντες άδειες εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να αποδεικνύουν :
α) ότι έχουν απευθυνθεί μάταια στον κάτοχο του διπλώ
ματος ευρεσιτεχνίας ή του δικαιώματος δημιουργίας
φυτικής ποικιλίας για να λάβουν συμβατική άδεια εκμε
τάλλευσης ·

β) ότι η εκμετάλλευση της φυτικής ποικιλίας ή εφεύρεσης
για την οποία ζητείται η άδεια εκμετάλλευσης επιβάλ
λεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ότι η
φυτική ποικιλία ή η εφεύρεση συνιστά σημαντική
τεχνική πρόοδο.
4. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια για την χορή
γηση της άδειας εκμετάλλευσης αρχή ή αρχές. H άδεια
εκμετάλλευσης χορηγείται κυρίως για τον εφοδιασμό της
αγοράς του κράτους μέλους που την χορήγησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κατάθεση, πρόσβαση και νέα κατάθεση βιολογικού υλικου

Άρθρο 15

1.

Όταν μια εφεύρεση αφορά βιολογικό υλικό που δεν

είναι προσιτό στο κοινό και δεν μπορεί να περιγραφεί στην
αίτηση για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά
τρόπο που να επιτρέπει σε έναν ειδικό να υλοποιήσει την
εφεύρεση, ή συνεπάγεται τη χρήση τέτοιου υλικού, η περι
γραφή θεωρείται επαρκής για την εφαρμογή του δικαίου
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μόνον εφόσον :

α) το βιολογικό υλικό κατατέθηκε το αργότερο την ημέρα
της κατάθεσης της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
σε αναγνωρισμένο οργανισμό κατάθεσης. Αναγνωρί
ζονται τουλάχιστον οι διεθνείς αρχές κατάθεσης στις
οποίες έχει απονεμηθεί το σχετικό καθεστώς σύμφωνα
με το άρθρο 7 της συνθήκης της Βουδαπέστης, της 28ης
Απριλίου 1977 , για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης
μικροοργανισμών για τους σκοπούς της διαδικασίας
χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφεξής καλού
μενης «συνθήκη της Βουδαπέστης»·

β) η υποβληθείσα αίτηση, περιλαμβάνει τις σχετικές πληρο
φορίες που έχει στη διάθεσή του o αιτών ως προς τα
χαρακτηριστικά του κατατεθειμένου βιολογικού υλικού·

Αριθ. C 296/9

4. Εαν απορριφθεί ή αποσυρθεί η αίτηση, η πρόσβαση
στο κατατεθειμένο υλικό περιορίζεται, με αίτηση του κατα
θέτη, σε έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για 20 χρόνια
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατά
ξεις της παραγράφου 3.
5. Οι αιτήσεις του καταθέτη που αναφέρονται στην παρά
γραφο 2 στοιχείο β) και στην παράγραφο 4 δύνανται να
υποβάλλονται μόνο έως την ημερομηνία κατά την οποία
θεωρείται ότι η τεχνική προετοιμασία της δημοσίευσης της
αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ολοκληρωθεί.

- Άρθρο 16

1.

Εάν το βιολογικό υλικό που έχει κατατεθεί σύμφωνα

με το άρθρο 15 δεν είναι πλέον διαθέσιμο στον αναγνωρι
σμένο οργανισμό στον οποίο κατατέθηκε, επιτρέπεται η εκ
νέου κατάθεση του υλικού υπό τους όρους που προβλέ
πονται από την συνθήκη της Βουδαπέστης.
2. Κάθε νέα κατάθεση πρέπει να συνοδεύεται από
δήλωση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη, που πιστοποιεί
ότι το εκ νέου κατατιθέμενο βιολογικό υλικό είναι το ίδιο
με το αρχικά κατατεθέν.

γ) στην αίτηση αναφέρονται o αρμόδιος για την κατάθεση
οργανισμός και o αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

2. H πρόσβαση στο κατατεθειμένο βιολογικό υλικό δια
σφαλίζεται με την παράδοση δείγματος :

Βάρος της αποδείξεως

α) μέχρι την πρώτη δημοσίευση της αίτησης για δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικά στα εξουσιοδοτημένα βάσει
του εθνικού δικαίου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 17

άτομα ·

β) από την πρώτη δημοσίευση της αίτησης μέχρι τη χορή
γηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε οποιονδήποτε το
ζητήσει ή, με αίτηση του καταθέτη, αποκλειστικά και
μόνο σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα·
γ) μετά τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
παρά τυχόν ανάκληση ή ακύρωση του διπλώματος, σε
οποιονδήποτε το ζητήσει.

3.

1 . Εαν το αντικείμενο ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας
είναι τεχνική μέθοδος για την απόκτηση νέου προϊόντος,
κάθε ίδιο προϊόν παραγόμενο από άλλο πρόσωπο εκτός από
τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας τεκμαίρεται,
μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι αποκτήθηκε με τη
μέθοδο αυτή.

2. Κατά την απόδειξη του εναντίου, λαμβάνονται υπόψη
τα έννομα συμφέροντα του εναγόμενου για την προστασία
των βιομηχανικών ή επαγγελματικών του απορρήτων.

H παράδοση δείγματος λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον,

για τη διάρκεια των αποτελεσμάτων του διπλώματος ευρεσι
τεχνίας, o αιτών αναλαμβάνει :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Τελικές διατάξεις

α) να μην διαθέσει σε τρίτους κανένα δείγμα του κατατε
θειμένου υλικού ή άλλου υλικού που παράγεται από
αυτό
και

Άρθρο 18

β) να μην χρησιμοποιήσει κανένα δείγμα του κατατεθει
μένου βιολογικού υλικού ή άλλου υλικού που παράγεται
από αυτό, παρά μόνο για πειραματικούς σκοπούς,

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1 η
Ιανουαρίου 2000. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχε

εκτός εάν o αιτών το δίπλωμα ή o κάτοχος του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας παραιτηθεί ρητά από την ύπαρξη σχετικής
δέσμευσης.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα

τικά.
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οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατα την
επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Αρθρο 19
H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Eπίοημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 20
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της εφαρμογής
νομοθεσίας τρίτων χωρών και μέτρων που βασίζονται σ' αυτήν ή προκύπτουν από αυτήν
(96/C 296/04)

C0M(96) 420 τελικό — 96/02I7(CNS)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 31 Ιονλίον 1996)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως τα άρθρα 113 και 235,
την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ότι αποτελεί στόχο της ΕΚ η ύπαρξη χαλαρού συστήματος
διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων κεφαλαίου,

σωπων που ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα
κοινά εισαγωγικά και εξαγωγικά καθεστώτα και την αρχή
της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων μεταξύ της Κοινό
τητας και τρίτων χωρών·
ότι, στο πλαίσιο αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, είναι
ανάγκη να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο που θα
προστατεύσει την ισχύουσα έννομη τάξη και τα οικονομικά
συμφέροντα της Κοινότητας και των προσώπων αυτών στο
εξωτερικό ιδίως με εξάλειψη, εξουδετέρωση, παρεμπόδιση ή
άλλη αντιμέτωπιση των αρνητικών συνεπειών της προανα
φερθείσας ξένης νομοθεσίας·

ότι η Επιτροπή θα συνεργάζεται κατά την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού με επιτροπή αποτελούμενη από
εκπροσώπους των κράτων μελών·

Εκτιμώντας :

ότι ορισμένες τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει ή προτίθενται να
θεσπίσουν νόμους, κανονισμούς και άλλες νομοθετικές δια
τάξεις που φιλοδοξούν να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες
φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται στη
δικαιοδοσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας ·

ότι η εφαρμογή των εν λόγω νόμων, κανονισμών και άλλων
νομοθετικών διατάξεων, εκτός της επικράτειάς τους, παρα
βιάζει το διεθνές δίκαιο·

ότι η δράση αυτή λαμβάνει τη μορφή μέτρων που θα διευκο
λύνουν την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων·
. ότι, για τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων του παρόντος
κανονισμού, η συνθήκη δεν προβλέπει εξουσίες άλλες από
αυτές του άρθρου 235,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

ότι οι εν λόγω νόμοι και τα μέτρα που βασίζονται σ' αυτή
τη νομοθεσία ή προκύπτουν από αυτή, συμπεριλαμβανο

Έκταση της προστασίας

μένων των κανονισμών και άλλων νομοθετικών διατάξεων,
επηρεάζουν ή είναι σε θέση να επηρεάσουν την ισχύουσα
έννομη τάξη και έχουν αρνητικές συνέπειες για τα οικονο
μικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο εξωτε
ρικό και τα συμφέροντα των φυσικών και νομικών προ

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την προστασία από την
εφαρμογή στο εξωτερικό των νόμων που καθορίζονται στο
παράρτημα και των μέτρων που βασίζονται σ' αυτούς ή προ
κύπτουν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνι
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σμών και άλλων νομοθετικών διατάξεων, καθώς και την
εξουδετέρωση των συνεπειών τους.

Αριθ. C 296/ 11

ενεργώς ή με παράλειψη, με αξιώσεις ή απαγορεύσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των εκκλήσεων ξένων δικα

στηρίων που βασίζονται ή προκύπτουν, αμέσως ή εμμέσως,
Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να
προσθέσει στο παράρτημα ή να διαγράψει από αυτό νόμους.

από τους νόμους και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρ
θρο 1 .

Λ07ΟΟ 2

Είναι δυνατό να επιτραπεί στους ενδιαφερομένους, σύμ
φωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και
8, να συμμορφώνονται πλήρως ή μερικώς στο βαθμό που η
μη συμμόρφωση θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα των

Ενημέρωση

Κάθε πρόσωπο ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (')
κάθε πληροφορία που λαμβάνει σχετικά με τις άμεσες ή
έμμεσες συνέπειες των νόμων ή μέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 για τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συμ
φέροντα του εν λόγω προσώπου.

ιδίων ή της Κοινότητας.

Άρ$ρο 6
Αποκατάσταση ζημιών

Αράρο 3

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ανακτά ποσά τα οποία

Εμπιστευτικός χαρακτήρας

κατέβαλε σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ
του οποίου εξεδόθη απόφαση δικαστηρίου τρίτης χώρας,
εφόσον αποδειχθεί σε δικαστήριο της Κοινότητας ότι το
ποσό που καταβλήθηκε βασίστηκε στους νόμους και τα

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκο
πούς για τους οποίους δίδονται.

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 .

Οι πληροφορίες οι οποίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα ή
παρέχονται εμπιστευτικά καλύπτονται από την υποχρέωση
του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν αποκαλύπτονται από
την Επιτροπή χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου
που τις παρέσχε.

Μια τέτοια ανάκτηση μπορεί να επιτευχθεί εκ μέρους του
φυσικού ή νομικού προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
απόφαση ή εκ μέρους οποιουδήποτε νομικού προσώπου
εγκατεστημένου στην Κοινότητα, το οποίο ανήκει στο εν
λόγω πρόσωπο ή ελέγχεται από αυτό (2).

H ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών επιτρέπεται, όταν η
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ή την άδεια να πράξει κάτι
τέτοιο σε σχέση, ιδίως, με δικαστικές διαδικασίες. Για μια

Άράρο 7

τέτοια ανακοίνωση απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα
νόμιμα συμφέροντα του ενδιαφερομένου προσώπου του
οποίου τα επαγγελματικά μυστικά δεν επιτρέπεται να γνω

Διαχειριστικές διατάξεις
Για την εφαρμογή του παροντος κανονισμού η Επιτροπή :

στοποιούνται.

Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την αποκάλυψη γενικών
πληροφοριών από την Επιτροπή.

Άράρο 4

α) ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο για τις συνέπειες των
νόμων, κανονισμών και άλλων νομοθετικών διατάξεων
καθώς και άλλων σχετικών μέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 , βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και συντάσσει μια
φορά κατ' έτος πλήρη σχετική δημόσια έκθεση ■

Μη αναγνώριση αποφάσεων

β) παρέχει άδειες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
Καμία απόφαση δικαστηρίου εκτός της Κοινότητας η οποία
λαμβάνεται κατ' εφαρμογή, αμέσως ή εμμέσως, των νόμων
και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν αναγνω
ρίζεται ούτε επιβάλλεται καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Άρ$ρο 5
Μη συμμόρφωση
Κανένα πρόσωπο δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται, είτε
αμέσως είτε μέσω αντιπροσώπου ή ενδιαμέσου προσώπου,
(■) Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην ακόλουθη διευθυνση :
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση I, Rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B-1049 Βρυξέλλες.

στο άρθρο 5 ·

γ) προσθέτει ή διαγράφει, κατά περίπτωση, αναφορές
παράγωγο δίκαιο ή σε άλλες νομοθετικές διατάξεις
προκύπτουν από τους νόμους που καθορίζονται
παράρτημα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

στο
που
στο
του

παρόντος κανονισμού·

(2) Νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα :
— «ανήκει» σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αν αυτό
κατέχει περισσότερο από το 50 % των μετοχών,
— «ελέγχεται» από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αν αυτό
έχει την εξουσία να διορίζει την πλειονότητα των διευθυντών
του ή κατευθύνει με άλλο τρόπο τις δραστηριότητές του.
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Αρϋ·ρο 9

δ) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκό^
Κοινοτήτων τις αποφάσεις στις οποίες εφαρμόζεται το
άρθρο 4.

Γενικές και τελικές διατάξεις

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να καθορίσει τις κυρώσεις που

Αράρο 8

Για την εφαρμογή των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7, η
Επιτροπή συνεργάζεται με επιτροπή που αποτελείται από
εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από
εκπρόσωπο της Επιτροπής.
O εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των προτεινόμενων μέτρων. H επιτροπή διατυπώνει
τη γνώμη της για το σχέδιο εντός χρονικού ορίου που θέτει
o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του
θέματος. H γνώμη εκδίδεται με την πλειοψηφία που
ορίζεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης στην
περίπτωση αποφάσεων που καλείται να εκδώσει το Συμ
βούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Οι ψήφοι των
εκπροσώπων των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπής
σταθμίζονται με τον τρόπο που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
O πρόεδρος δεν ψηφίζει.
H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που εφαρμόζονται αμέσως.
Ωστόσο, αν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη
της επιτροπής, ανακοινώνονται στη συνέχεια από την Επι
τροπή στο Συμβούλιο.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι δυνατό να αναβάλει
την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε για περίοδο όχι
μεγαλύτερη από ένα μήνα από την ημερομηνία της εν λόγω
ανακοίνωσης.

πρόκειται να επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης των δια
τάξεων του παρόντος κανονισμού. Τέτοιες κυρώσεις πρέπει
να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς την παράβαση και
αποτρεπτικές.

Αράρο 10
H Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για
τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού και για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον
παρόντα κανονισμό.

Αράρο 11
O παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο έδαφος της Κοινό
τητας, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου της, και
σε κάθε αεροσκάφος ή σκάφος που υπόκειται στη δικαιο
δοσία ή τον έλεγχο κράτους μέλους, καθώς και σε κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Αράρο 12
O παρών κανονισμος αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ενρωπαϊκό)ν
Κοινοτήτίον.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει δια
φορετική απόφαση εντός του χρονικού ορίου που αναφέ
ρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

που αναφέρονται στο άρθρο 1
ΧΩΡΑ : ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Νόμοι

1 . «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII — Cuban Democracy Act of 1992, section
1706 .

2. « Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» of 1996.
Κανονισμοί

1.31 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart E
— Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy.
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Πρόταση κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του δημοσιονο
μικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρω
παϊκων Κοινοτήτων
(96/C 296/05 )

COM(96) 351 τελικό — 96/0189(CNS)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 1996)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 78 η,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
ιδίως το άρθρο 209,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 183,
την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας :

ότι πρέπει να τροποποιηθεί o δημοσιονομικός κανονισμός
της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προ
ϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ('), καλούμενος
στο εξής «δημοσιονομικός κανονισμός», ιδίως για να βελ
τιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση στο πλαίσιο των
οργάνων ·

ότι η διαχείριση των αναλήψεων υποχρεώσεων χαρακτηρί
ζεται ορισμένες φορές από σημαντικές καθυστερήσεις και
για το σκοπό αυτό επιβάλλεται ενισχυμένος έλεγχος των
τρεχουσών αναλήψεων υποχρεώσεων·

ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί αυστηρός έλεγχος των
περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων υπογραφής και ότι για το
σκοπό αυτό πρέπει να προβλεφθεί η πειθαρχική και ενδεχο
μένως χρηματική ευθύνη των υπαλλήλων που άσκησαν

εξουσίες που δεν τους έχουν μεταβιβασθεί ή δεν τους έχουν
μεταβιβασθεί περαιτέρω ή εκτός των ορίων των εξουσιών
που τους έχουν παραχωρηθεί ρητά·
ότι η προσφυγή στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμ
μάτων με υπεργολαβία πρέπει να πλαισιώνεται από τις
κατάλληλες διατάξεις που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των
πράξεων και ορίζουν τη διαδικασία με την οποία μπορούν
να ληφθούν υπόψη τα δημιουργούμενα κεφάλαια τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των εν
λόγω προγραμμάτων·

(') ΕΕ αριθ. L 356 της 31 . 12. 1977, σ. 1 · κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 2335/95 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 (ΕΕ
αριθ. L 240 της 7. 10. 1995, σ. 12).

ότι o δημοσιονομικός ελεγκτής είναι επιφορτισμένος με το
καθήκον του εσωτερικού ελεγκτή του οργάνου του και ότι
για το σκοπό αυτό πρέπει να ζητείται η γνώμη του σχετικά
με τη δημιουργία και την τροποποίηση των συστημάτων
απογραφής καθώς και σχετικά με τη δημιουργία και την
τροποποίηση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης
που χρησιμοποιούνται από τους διατάκτες και ότι εξάλλου
η ανάλυση της δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει επίσης
να του υποβάλλεται·

ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν
από τα συστήματα πληροφορικής για τη δημοσιονομική
διαχείριση ·

ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το λογιστικό σύστημα·
ότι o δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να περιέχει τις
κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη
οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικό
χαρακτήρα σε σχέση με τους υπόλοιπους ιδίους πόρους
(ΦΠΑ και ΑΕΠ)·

ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μέριμνα για την πιστή αντι
στοιχία μεταξύ των νομικών υποχρεώσεων που αναλαμ
βάνει το όργανο και των λογιστικών υποχρεώσεων που υπο
βάλλονται στο δημοσιονομικό ελεγκτή και καταχωρούνται
στη γενική λογιστική, και παράλληλα να παρέχεται εύλογη
προθεσμία για τη σύναψη των νομικών υποχρεώσεων στην
περίπτωση κατά την οποία οι αποφάσεις αρχής της Επι
τροπής ισοδυναμούν προς ανάληψη δαπανών·

ότι είναι χρήσιμο να προβλέπονται προθεσμίες για την
ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας «μη λήψης υπόψη» της
άρνησης θεώρησης του δημοσιονομικού ελεγκτή·

ότι η δημιουργία της δήλωσης αξιοπιστίας καθιστά απαραί
τητη την ενίσχυση της αναγκαίας πειθαρχίας στον τομέα
των απογραφών, με τον καθορισμό των αντίστοιχων καθη
κόντων του διατάκτη και του υπόλογου·
ότι είναι σκόπιμο να διευθετηθεί η διαδικασία έγκρισης
μεταφορών από κεφάλαιο σε κεφάλαιο στο πλαίσιο του
ΕΓΤΠΕ — Εγγυήσεις, παρέχοντας πρόσθετη προθεσμία
στην Επιτροπή για την υποβολή των προτάσεών της μετα
φοράς ·
ότι πρέπει να τροποποιηθεί o τίτλος IX του δημοσιονομικού
κανονισμού προκειμένου να εναρμονισθούν οι διατάξεις του
με τα κριτήρια διαφάνειας, δημοσιότητας και τήρησης του
ανταγωνισμού, τα οποία περιλαμβάνονται στις οδηγίες του
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων καθώς και
στις διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η Κοινό
τητα,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άράρο 1
O δημοσιονομικός κανονισμός τροποποιείται ως εξής :
1 . Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής :
α) στην παράγραφο 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
«7. Οι νομικές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί
για δράσεις των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται
πέραν του ενός οικονομικού έτους, και οι
αντίστοιχες προτάσεις αναλήψεως υποχρεώσεων
περιλαμβάνουν προθεσμία εκτέλεσης. H προθεσμία
αυτή πρέπει να εμφαίνεται στις προτάσεις αναλή
ψεως υποχρεώσεων και να διευκρινίζεται στο
δικαιούχο με τον κατάλληλο τρόπο. Τα τμήματα
αυτών των αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν
ενδεχομένως εκτελεσθεί έξι μήνες μετά την προ
θεσμία αυτή αποτελούν αντικείμενο αποδέσμευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρά
γραφος 6»·

β) στην παράγραφο 7, προστίθεται τέταρτο εδάφιο :
«Στην περίπτωση αυτή, η προσαρμογή της προθε
σμίας πρέπει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία με
την πρόταση αναλήψεως υποχρεώσεων και να κοινο
ποιείται στο δικαιούχο με τροποποιητική πράξη της
σύμβασής του ή με οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη
νομική μορφή».
2. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής :
α) στη δεύτερη παράγραφο, πρώτη περίπτωση του στοι
χείου α), η τροποποίηση του γαλλικού κειμένου δεν
αφορά την ελληνική απόδοση·

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«Οι αποδεσμεύσεις πιστώσεων μετά από ολική ή
μερική μη εκτέλεση των σχεδίων για τα οποία είχαν
χορηγηθεί οι πιστώσεις, από τα κονδύλια του προ
ϋπολογισμού στα οποία γίνεται διάκριση μεταξύ
πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεων
πληρωμών, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια μεταγενέστερων οικονομικών ετών σε
σχέση με το οικονομικό έτος για το οποίο οι πιστώ
σεις αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, οδη
γούν, κατά κανόνα, σε ακύρωση των αντίστοιχων
πιστώσεων. Εξάλλου, πρέπει να γίνεται ανάκτηση
των ποσών που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί αχρε
ωστήτως.»
3. Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής :
α) στην παράγραφο 4, προστίθεται τέταρτο εδάφιο :
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6) προστίθεται νέα παράγραφος :
«4α Όταν η Επιτροπή, για την εκτέλεση ορι
σμένων προγραμμάτων, χρησιμοποιεί μορφές υπερ
γολαβίας, οι συναπτόμενες συμβάσεις πρέπει να περι
λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις προκει
μένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πράξεων
που διενεργούνται στο πλαίσιο της υπεργολαβίας,
σύμφωνα με τους κανόνες εκτέλεσης που προβλέ
πονται στο άρθρο 139.

Στην περίπτωση που οι καταβολές προς τους υπεργο
λάβους παράγουν τόκους που μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν για τη χρηματοδότηση των εν λόγω προ
γραμμάτων, ακολουθείται η εξής διαδικασία :
— οι τόκοι των κεφαλαίων αυτών αποτελούν

αντικείμενο

περιοδικά,

βάσει

εξαμηνιαίων

κατ' ανώτατο όριο χρονοδιαγραμμάτων, ενταλ
μάτων είσπραξης που οδηγούν σε καταλογισμό
στην κατάσταση εσόδων,
— παράλληλα ανοίγονται πιστώσεις για το
αντίστοιχο ποσό, τόσο σε αναλήψεις υποχρεώ
σεων όσο και σε πληρωμές, στο κονδύλιο της
κατάστασης δαπανών που επιβαρύνθηκε με την
αρχική δαπάνη».
4. Στο άρθρο 24, το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο αντικα
θίστανται από το ακόλουθο κείμενο :

«H γνώμη του δημοσιονομικού ελεγκτού ζητείται υπο
χρεωτικά σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή και την τρο
ποποίηση των λογιστικών συστημάτων και των συστη
μάτων απογραφής του οργάνου στο οποίο ανήκει,
καθώς και σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή και την
τροποποίηση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχεί
ρισης που χρησιμοποιούνται από τους διατάκτες. O
δημοσιονομικός ελεγκτής έχει πρόσβαση στα δεδομένα
των συστημάτων αυτών.
O έλεγχος που διεξάγεται από τον υπάλληλο αυτό πραγ
ματοποιείται στους φακέλους που αφορούν τις δαπάνες
και τα έσοδα καθώς και επιτόπου αν υπάρχει ανάγκη. O
δημοσιονομικός ελεγκτής διενεργεί τον εσωτερικό
έλεγχο στο θεσμικό όργανο σύμφωνα με τους κανόνες
εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 139.»
5. Στο άρθρο 25, μετά το τέταρτο εδάφιο, παρεμβάλλεται
το ακόλουθο εδάφιο :
«H γνώμη του υπόλογου ζητείται σχετικά με την θέση
σε εφαρμογή και την τροποποίηση των λογιστικών
συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης που χρησιμο
ποιούνται από τους διατάκτες, στην περίπτωση που τα
συστήματα αυτά προορίζονται να παρέχουν δεδομένα
στην κεντρική λογιστική. O υπόλογος έχει πρόσβαση,
κατόπιν αιτήματος του, στα δεδομένα των συστημάτων
αυτών».

«Κάθε υπάλληλος, o οποίος εντέλλεται αναλήψεις
υποχρεώσεων ή πληρωμές χωρίς να έχει λάβει εξου
σιοδότηση ή περαιτέρω εξουσιοδότηση ή εκτός των
ορίων των εξουσιών που του έχουν παραχωρηθεί
ρητά, υπέχει πειθαρχική και ενδεχομένως χρηματική
ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V» -

6. Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής :

α) στην παράγραφο 2, το στοιχείο στ) καταργείται και
τα στοιχεία ζ) και η) γίνονται αντίστοιχα στοιχεία
στ) και ζ)·
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6) μετά την παράγραφο 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη
παράγραφος :
«3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, οι τιμές
των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται στις
Κοινότητες, στις οποίες ενσωματώνονται οι φορολο
γικές επιβαρύνσεις που επιστρέφονται από τα κράτη
μέλη δυνάμει του πρωτοκόλλου περί των προνομίων
και ασυλιών, καταλογίζονται στον προϋπολογισμό
όσον αφορά το καθαρό ποσό.
Οι επιστροφές των προαναφερόμενων φορολογικών
επιβαρύνσεων αποτελούν αντικείμενο χωριστής λογι
στικής παρακολούθησης»·
γ) οι παράγραφοι 3 και 4 γίνονται αντίστοιχα παρά
γραφοι 4 και 5 ·

δ) στην παράγραφο 5, που γίνεται παράγραφος 6, το
στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το στοιχείο στ) και
το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το στοιχείο ζ).
7. Στο άρθρο 28, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρα
γράφου 1 , οι ίδιοι πόροι που ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης 94/728/ΕΚ του Συμ
βουλίου, οι οποίοι καταβάλλονται σε τακτά διαστήματα
από τα κράτη μέλη, δεν αποτελούν αντικείμενο πρό
βλεψης απαίτησης πριν από την άμεση απόδοση των
ποσών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Αποτελούν
αντικείμενο εντάλματος είσπραξης από μέρους του
αρμόδιου διατάκτη.
Για τα έσοδα τα σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β) της εν λόγω απόφασης, τα εντάλματα
είσπραξης καθορίζονται βάσει των μηνιαίων καταστά
σεων των απαιτήσεων που τα κράτη μέλη έχουν βεβαι
ώσει και διαβιβάσει στην Επιτροπή.

Τα εντάλματα είσπραξης απευθύνονται για θεώρηση
στο δημοσιονομικό ελεγκτή. Μετά τη θεώρηση καταχω
ρούνται από τον υπόλογο σύμφωνα με τους κανόνες
εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 139».
8. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής :

α) στην παράγραφο 1 η τροποποίηση δεν αφορά το
ελληνικό κείμενο ·
β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακό
λουθο κείμενο :
«2. Ισοδυναμούν προς αναλήψεις δαπανών οι απο
φάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με τις
διατάξεις που την εξουσιοδοτούν να χορηγεί χρημα
τοδοτική υποστήριξη στο πλαίσιο των διαφόρων
ταμείων ή ανάλογων δραστηριοτήτων, με την επιφύ
λαξη του άρθρου 99. Εκτός εάν, κατ' εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων, οι αποφάσεις αυτές προβλέπουν
διαφορετική προθεσμία εκτέλεσης, οι εν λόγω ανα
λήψεις καλύπτουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους
ν+1 το συνολικό κόστος των συναφών ατομικών
νομικών υποχρεώσεων.

Κατά την περίοδο εκτέλεσης που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, η σύναψη κάθε ατομικής νομικής
υποχρέωσης αποτελεί αντικείμενο καταγραφής από

Αριθ. C 296/ 15

μέρους του διατάκτη στην κεντρική λογιστική, με
καταλογισμό της ανάληψης υποχρέωσης που αναφέ
ρεται στο πρώτο εδάφιο.
Μετά την καθορισθείσα προθεσμία, το μην εκτελε
σθέν υπόλοιπο αποδεσμεύεται.
3. Οι όροι εκτελέσεως των παραγράφων 1 και 2
πρέπει να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις πραγμα
τικές ανάγκες, την ακριβή λογιστική καταγραφή των
αναλήψεων υποχρεώσεων και των εντολών πλη
ρωμής και την παρακολούθηση της αντιστοιχίας
μεταξύ των ειδικών νομικών υποχρεώσεων και της
συνολικής ανάληψης του προϋπολογισμού που προ
βλέπεται από την απόφαση της Επιτροπής. Καθορί
ζονται από τους κανόνες εκτέλεσης που προβλέ
πονται στο άρθρο 139».
9. Στο άρθρο 39, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθί
στανται από τα ακόλουθα εδάφια :
«Σε περίπτωση αρνήσεως θεωρήσεως και αν o διατά
κτης εμμένει στην πρόταση του, η σχετική προϊσταμένη
αρχή εκείνου από τα όργανα που αναφέρονται στην
πρώτη και δεύτερη παράγραφο του άρθρου 22 επιλαμβά
νεται της υποθέσεως προς λήψη απόφασης, εντός προθε
σμίας δύο μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω αρνή
σεως .

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία αμφισβη
τείται η διαθεσιμότητα των πιστώσεων, η εν λόγω προ
ϊσταμένη αρχή δύναται, με απόφαση δεόντως αιτιολογη

μένη, λαμβανόμενη με δική της ευθύνη, να μην λάβει
υπόψη την άρνηση θεωρήσεως. H απόφαση αυτή είναι
εκτελεστή από την ημερομηνία αρνήσεως της θεωρή
σεως. Πρέπει να ληφθεί, το αργότερο στις 15
Φεβρουαρίου του έτους ν + 1 . Ανακοινώνεται προς ενη
μέρωση στο δημοσιονομικό ελεγκτή. H προϊσταμένη
αρχή κάθε οργάνου ενημερώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο,
μέσα σε προθεσμία ενός μηνός για κάθε μια από τις
αποφάσεις αυτές».
10. Στο άρθρο 44 τρίτη περίπτωση, μετά τους όρους «εθνικό

νόμισμα», παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο :
«Ωστόσο όταν τα εντάλματα πληρωμής διαβιβάζονται
στις τράπεζες με μηχανογραφημένες διαδικασίες, δεν
απαιτείται να αναγράφεται το ποσό ολογράφως».
11 . Στο άρθρο 65, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται
τρία νέα εδάφια :

«Το σύστημα απογραφής το οποίο καταρτίζει και δια
χειρίζεται o διατάκτης με την τεχνική βοήθεια και υπό
την τεχνική εποπτεία του υπόλογου, πρέπει να παρέχει
στο κεντρικό σύστημα λογιστικής τις κατάλληλες πλη
ροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση του
δημοσιονομικού ισολογισμού του οργάνου.

Για το σκοπό αυτό, τα συστήματα απογραφής και λογι
στικής οργανώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την
αντιστοιχία των αντίστοιχων πληροφοριών τους και να
εγγυώνται τη δυνατότητα ελέγχου των συναλλαγών από
την απόκτηση του αγαθού, την εγγραφή του στο βιβλίο
απογραφής και την απαξίωσή του ή τη θέση του σε
αχρηστία.
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Τα όργανα θεσπίζουν, καθένα για ότι τα αφορα, τις δια
τάξεις τις σχετικές με την διατήρηση των αγαθών που
περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο ισολογισμό τους και
καθορίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες που είναι υπεύ
θυνες για αυτόν».
12. Το άρθρο 70 τροποποιείται ως εξής :
α) στο πρώτο εδάφιο οι όροι «του προϋπολογισμού»
αντικαθίστανται από τους όρους «επιβαρύνσεων και
προϊόντων» ·

6) στο δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
«α) τους λογαριασμούς προϊόντων και δημοσιονο
μικών επιβαρύνσεων που υποδιαιρούνται σε δύο
χωριστές κατηγορίες :

— τους λογαριασμούς επιβαρύνσεων και προ
ϊόντων του προϋπολογισμού που επιτρέπουν
να παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπο
λογισμού και να εξάγεται το υπόλοιπο του
οικονομικού έτους,
— τους λογαριασμούς επιβαρύνσεων και προ
ϊόντων εκτός προϋπολογισμού που προ
στίθενται την προηγούμενη κατηγορία και
που επιτρέπουν να εξάγεται γενικότερο λογι
στικό αποτέλεσμα».

13. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
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16. Στο άρθρο 109, η τρίτη παραγραφος αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :

«O δικαιούχος διαβιβάζει, για σύμφωνη γνώμη, στην
Επιτροπή τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προ
σφορών και πρόταση κατακύρωσης της σύμβασης. O
δικαιούχος υπογράφει τις συμβάσεις, τις τροποποιήσεις
και τον προϋπολογισμό των δαπανών και τις κοινοποιεί
στην Επιτροπή. H Επιτροπή προβαίνει, κατά περίπτωση,
για τις συμβάσεις, τις τροποποιήσεις και τους προϋπολο
γισμούς δαπανών σε ατομικές αναλήψεις υποχρεώσεων,

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα
άρθρα 36 έως 39. Οι ατομικές αυτές αναλήψεις υπο
χρεώσεων ισχύουν επί των υποχρεώσεων που έχουν
αναληφθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών συμβά
σεων που προβλέπονται στο άρθρο 106 παράγραφος 2,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο».
17. Το άρθρο
κείμενο :

112 αντικαθίσταται από το ακόλουθο

«Κατά παρέκκλιση από τον τίτλο IV, το παρόν τμήμα
εφαρμόζεται στις επιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή,
στο πλαίσιο των εξωτερικών ενισχύσεων που χρηματο
δοτούνται από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, παρεμβαίνει με την ιδιότητα της αναθέ
τουσας αρχής στη σύναψη συμβάσεων έργων, προμη
θειών ή υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τις διατά
ξεις των οδηγιών του Συμβουλίου σχετικά με το συντο
νισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημοσίων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ή από την πολυμερή
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, που συνάφθηκε
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου».

«Aoâoo 70α

Όσον αφορά ττ\ συνεκτίμηση της μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού, οι κανόνες απόσβεσης και
σύστασης προβλέψεων καθορίζονται από τους κανόνες
εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 139».
14. Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

18. Το άρθρο
κείμενο :

113 αντικαθίσταται από το ακόλουθο

«H διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για τη
σύναψη των συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρε
σιών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όφελος των
δικαιούχων των εξωτερικών ενισχύσεων, καθορίζεται

στη χρηματοδοτική σύμβαση ή στην εκάστοτε σύμβαση,

«Κάθε όργανο ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργό
τερο την 1η Μαρτίου, τα αναγκαία στοιχεία για την
κατάρτιση του λογαριασμού διαχείρισης και του δημο
σιονομικού ισολογισμού, καθώς και συνεισφορά στην
ανάλυση της δημοσιονομικής διαχείρισης που αναφέ
ρεται στο άρθρο 80, αφού τα υποβάλει στο δημοσιονο
μικό ελεγκτή του».

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15 . Στο άρθρο 104, στη δεύτερη παράγραφο, οι όροι «ένα
μήνα» αντικαθίστανται από τους όρους «21 ημέρες».

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

στα πλαίσια των κατωτέρω αρχών».
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III

(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελέσματα των δημοπρασιών (κοινοτική επισιτιστική βοήθεια)
(96/C 296/06)

σε εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της
8ης Ιουλίου 1987 για τις γενικές διατάξεις της συγκέντρωσης στην Κοινότητα των προϊόντων που

χορηγούνται ως κοινοτική επισιτιστική βοήθεια
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκά'w Κοινοτήτων αριθ. L 204 της 25ης Ιουλίου 1987, σ. 1)
30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 1996
Κανονισμός
( ΕΚ) αριθ./
Απόφαση

Παρ
τίδα

Δικαιούχος/
Προορισμός

Δράση αριθ.

Euronaid/. . .

Προϊόν

Ποσό
τητα

παραδό

(τόνοι)

σεως

Στάδιο

Υπερθεματιστής

( Ecu / t)

255
240
136
135

ΕΜΒ
ΕΜΒ
D EST
DEB

Besnier Bridei — Bourgbarré (F)

ONG/Αλγερία

LEPv
LENP
LEPv
LEPv

Γ
Δ

1070+1071 / 95
1072 + 1082 /95
1068 /95
1083 + 1084/ 95

1785 /96

A

1073 + 1081 / 95

Euronaid/. . .

SUB

360

ΕΜΒ

Mutual Aid — Antwerpen (B)

17 . 9 . 1996

A

1090 / 95

Euronaid/ Κούβα

BPJ

95

ΕΜΒ

n.a .

23 . 9 . 1996

A

1096 + 1097 / 95

Euronaid/. . .

SUB

744

ΕΜΒ

Mutual Aid — Antwerpen (B)

1791 / 96

A

1074/ 95

Euronaid/ Κούβα

HCOLZ

105

ΕΜΒ

n.a .

1784/ 96

A
B

Euranaid/ Κούβα
WFP/ Ρουάντα

Τιμή
δημοπρα
σίας

n.a .

Besnier Bridei — Bourgbarré (F)
Besnier Bridei — Bourgbarré (F)

1 494,00
C)
1 811,00
1 619,00

337,96

C)

335,39

C)

n.a . H χορήγηση δεν κατακυρώθηκε
(') O διαγωνισμός κλείνει
BLT :
FBLT :
CBL :
CBM :
CBR :
BRI :

FHAF :
FROf :
WSB :
SUB :
ORG :
SOR :
DUR :
GDUR :
MAI :
FMAI :

Μαλακό σιτάρι
Αλεύρι μαλακού σιταριού
Μακρόκοκκο λευκασμένο ρύζι
Μεσόσπερμο λευκασμένο ρύζι
Στρογγυλό λευκασμένο ρύζι
Θραύσματα ρυζιού
Νιφάδες βρώμης
Λιωμένο τυρί
Μείγμα σίτου-σόγιας
Ζάχαρη
Κριθή
Σοργο
Σκληρό σιτάρι
Πλιγούρι σκληρού σίτου
Καλαμπόκι
Αλεύρι καλαμποκιού

B:
GMAI :
SMAI :
LENP :
LDEP :
LEP :

LEPv :
CT :
CM :
BISC :
BO :
HOLI :
HCOLZ :
HPALM :
HSOJA :

Βούτυρο
Πλιγούρι καλαμποκιού
Σιμιγδάλια καλαμποκιού
Πλήρες γάλα σε σκόνη
Γάλα ημιαποκορυφωμένο σε σκόνη
Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη
Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη βιταμινούχο
Τοματοπολτός
Κονσέρβες σκόμβρων
Μπισκότα υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτεΐνες
Βουτυρέλαιο

HTOUR

Ελαιόλαδα

DEB :
DEN :
ΕΜΒ :
DEST :

Ραφιναρισμένο κραμβέλαιο
Ημιεξευγενισμένο φοινικέλαιο
Εξευγενισμένο σογιέλαιο

BPJ :
CB :
COR :
BABYF :
LHE :
Lsub 1 :
Lsub2 :
PAL :

FEQ :
FABA :

SAR :

Εξευγενισμένο ηλιέλαιο
Βοδινό κρέας στο φυσικό του ζωμό
Κορν Μπιφ

Κορινθιακή σταφίδα
Babyfood
Γάλα υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες
Υποκατάστατα γάλακτος για νεογνά ( 1η ηλικία)
Υποκατάστατα γάλακτος για νεογνά (2η ηλικία)
Ζυμαρικά εν γένει
Φούλια (Vicia Faba Equina)
Κουκιά (Vicia Faba Major)
Σαρδέλες
Παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης — εκφορτωμένο

Παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — μη εκφορτωμένο
Παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης
Παράδοση στον τόπο του τελικού προορισμού
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Phare — Τερματικός διαμετακομιστικός σταθμός της Olszyna (Πολωνία)
Στα πλαίσια του προγράμματος Phare της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασυνοριακή συνεργασία
Πολωνίας-Γερμανίας του 1994

η εταιρεία Wojewoda Zielonogorski καλεί τους φορείς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και
διαθέτουν επαρκή εμπειρία και συστάσεις, να συμμετάσχουν σε διεθνή διαδικασία δημοπράτησης με
υποβολή προσφορών
για το σχέδιο υπ' αριθ. PL 940201-03-L002
(96/C 296/07)

1 . Αντικείμενο του σχεδίου

4. Απόκτηση των τευχών δημοπράτησης και λήψη άλλων
πληροφοριών

Χωματουργικές εργασίες, καλωδιακές γραμμές παροχής ηλε
κτρικού ρεύματος μέσης και χαμηλής τάσης, κινητή μονάδα
ηλεκτρικού μετασχηματισμού, δίκτυο παροχής ύδατος,
τοποθέτηση μονωμένων σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης
και παροχής θερμού ύδατος, σύστημα καλωδιακών γραμμών

Οι ενδιαφερόμενοι επιλέξιμοι φορείς μπορούν να ζητήσουν
περαιτέρω πληροφορίες και να προμηθευτούν τον πλήρη
φάκελο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού από
την ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στη συνέχεια,
από τις 8. 10. 1996 και κατόπιν (και κατά τις ώρες 10.00 έως
14.00, και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή), με την παρου
σίαση απόδειξης πληρωμής μη επιστρεπτέου ποσού
PLN 1 000 + 22 % ΦΠΑ προς την :

για τις τηλεπικοινωνίες, σύστημα αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων, σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, χημική
εγκατάσταση αποχέτευσης, μονάδα επεξεργασίας υδάτων
και λυμάτων, οδοί εξυπηρέτησης και χώροι στάθμευσης
φορτηγών με δύσκαμπτη επιφάνεια δαπέδου, σύστημα φωτι
σμού οδών και χώρων στάθμευσης, τρεις κλίμακες οχη
μάτων δυναμικής λειτουργίας, μία κλίμακα για την τοποθέ
τηση οχημάτων, ένα κτίριο διαφόρων λειτουργιών υγιεινής,
τρία κτίρια προκαταρκτικού ελέγχου οχημάτων και, τέλος,
τρία κτίρια διενέργειας συνοριακού ελέγχου.

2. Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τους ίδιους
όρους, έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των
χωρών που λαμβάνουν βοήθεια από το κοινοτικό πρό
γραμμα Phare.
Τα διάφορα είδη και αγαθά που θα εισαχθούν με σκοπό την
εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω σχεδίου, θα πρέπει να
προέρχονται από μια από τις προαναφερόμενες χώρες.

3. Χρηματοδότηση των έργων
Τα υπό δημοπράτηση έργα συγχρηματοδοτούνται αφενός
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος
Phare για τη διασυνοριακή συνεργασία του 1994 και αφε
τέρου από την πολωνική κυβέρνηση μέσω κονδυλίων του
κρατικού προϋπολογισμού.

Engineer Przedsiebiorstwo Konsultingowe, Bonenberg - Kier
nozyski, Ogrodowa 6A/4Str., 64-400 Gorzow Wlkp. Pomorski
Bank Kredytowy S.A. II/o Gorzow, και στον αριθμό λογαρια
σμού 362108-129873-136-61 .

5. Εγγύηση συμμετοχής

Όλες οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύο
νται από εγγύηση συμμετοχής ύψους 100 000 Ecu, η οποία
θα έχει είτε τη μορφή εγγύησης τραπεζικού ή ασφαλιστικού
οργανισμού είτε τη μορφή πιστωτικής εγγυητικής επι
στολής, και η οποία θα συνταχθεί και θα κατατεθεί σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στο έντυπο με τον τίτλο «Οδηγίες

προς τους υποβάλλοντες προσφορές».
6. Υποβολή των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στα αγγλικά, αλλά μια
μετάφραση στην πολωνική γλώσσα θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι
τις 19. 11 . 1996 ( 11.00), τοπική ώρα, στην :

Urzad Wojewodzki, Podgorna 7 Str., PL-65-057 Zielona Gora,
αριθ. τηλ. (48 68) 27 95 92, αριθ. τέλεφαξ (48 68) 25 50 38 και
25 64 78 .

H αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στις
19. 11 . 1996 και 13.00, τοπική ώρα, υπό την παρουσία των
αντιπροσώπων των υποψηφίων που επιθυμούν να παρί
στανται κατά την εν λόγω διαδικασία.
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Phare — Εθνικό πρόγραμμα μεταφορών
(96/C 296/08 )

Στις 28. 11 . 1995, η Επιτροπή ενέκρινε το εθνικό πρόγραμμα
μεταφορών έτους 1995 για την Αλβανία, στα πλαίσια του
προγράμματος Phare.
H Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συμμετάσχει οικονομικά,
καταβάλλοντας μέγιστο ποσό ύψους 16 000 000 Ecu από το
κονδύλιο της παραγράφου Β7-6000 του προϋπολογισμού, σε
αυτό το πρόγραμμα, του οποίου η διεκπεραίωση πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 . 12 . 1999 .

Μέρος 4

Αεροπορικές,

οδικές

και

σιδηροδρομικές

μεταφορές,

500 000 Ecu

Τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης του τομέα των μετα
φορών.

Αναθέτουσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, Albania,
τηλ./τέλεφαξ (355 42 ) 349 55 .

Οι κύριες συνιστώσες αυτού του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες :
Μέρος 1

Οδικές μεταφορές, 12 500 000 Ecu

Μέρος 5
Μεταφορές, 700 000 Ecu

Διαχείριση, έλεγχος, επίβλεψη και αξιολόγηση του προ
γράμματος.

Συγχρηματοδότηση, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, της βελτίωσης του οδικού άξονα σύνδεσης
Ανατολής-Δύσης (Durres-Rroghozine-Elbasan και PogradecKapsthice). Οι εργασίες που αφορούν το πρόγραμμα Phare

Αναθέτουσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./

περιλαμβάνουν την επίβλεψη και τη συγχρηματοδότηση των
Αναθέτουσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./

Εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα θα διατίθενται με τρεις τρόπους : είτε από την υπη
ρεσία Internet του προγράμματος Phare στην ηλεκτρονική
διεύθυνση :

τέλεφαξ (355 42 ) 349 55 .

http:/ /europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html

Μέρος 2

(αυτή η υπηρεσία θα ενημερώνεται τακτικά με στοιχεία σχε
τικά με το πρόγραμμα), είτε απευθείας από τις αρμόδιες για
την εφαρμογή αρχές, είτε, για όσους δεν έχουν πρόσβαση
στο δίκτυο Internet, με αίτηση στη ΓΔ.ΙΑ - μονάδα πληρο
φόρησης Phare που θα μπορεί να αποστέλλεται με τέλεφαξ
στον αριθμό (32-2) 299 1 7 77 .

κατασκευαστικών έργων.

Θαλασσιές μεταφορές, 500 000 Ecu

Συγχρηματοδότηση, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, του τερματικού πορθμειακού σταθμού στο
λιμάνι του Durres.

τέλεφαξ (355 42) 349 55 .

Αναθέτουσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./
τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .

Δεν διοργανώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο παρόν στάδιο. Ανακοινώσεις προκηρύξεων διαγωνισμού
θα γίνονται από την υπηρεσία Internet του προγράμματος
Phare στη διεύθυνση :

Μέρος 3

http:/ /europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, 1 000 000 Ecu

Πληροφορίες θα διατίθενται επίσης από τα γραφεία Euro-

Προεπενδυτικές μελέτες.

Info .

Αναθέτουσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις
Phare, μόνο για ένα μέρος του εν λόγω προγράμματος θα
εφαρμοσθεί η κλειστή διαδικασία δημοπράτησης.

τέλεφαξ (355 42 ) 349 55 .
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Phare — Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας με την Ελλαδα και την Ιταλία
(96/C 296/ 09 )

Στις 22.8. 1995 και στις 17. 11 . 1995, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε, για το έτος 1995, το πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας της Αλβανίας με την Ελλάδα και την Ιταλία,
αντίστοιχα, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος
Phare .

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες συμβάλλουν οικονομικά στην
εφαρμογή αυτού του προγράμματος με μέγιστο χρηματικό
ποσό ύψους 18 000 000 Ecu από το κονδύλιο Β-6020 του κοι
νοτικού προϋπολογισμού, η δε διεκπεραίωση του εν λόγω
προγράμματος θα πρέπει να έχει αναληφθεί μέσω συμβά
σεων το αργότερο μέχρι τις 31 . 7 . 1998 .

Οι κύριες συνιστώσες του προγράμματος αυτού είναι οι
ακόλουθες :

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./
τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .
Συνιστώσα 5

Οικονομική ανάπτυξη, 1 100 000 Ecu

Κατασκευή έργων υποδομής στην υπό μελέτη βιομηχανική
ζώνη του Δυρραχίου.

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej, AL-Tirana, τηλ./
τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .
Συνιστώσα 6

Εφαρμογή και διαχείριση, 900 000 Ecu
Συνιστώσα 1

Οδικές μεταφορές, 6 800 000 Ecu

Βελτίωση των οδικών υποδομών μεταξύ Κακαβιάς και
Αργυροκάστρου.

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej , AL-Tirana, τηλ./
τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .
Συνιστώσα 2

Μελέτη περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείριση, έλεγχος,
παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej , AL-Tirana, τηλ./
τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .
Περαιτερω πληροφορίες για το υπόψη πρόγραμμα μπορούν
να αποκτηθούν με τρεις τρόπους : είτε από τη μονάδα
Internet του προγράμματος Phare στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση :

Οδικές μεταφορές, 3 500 000 Ecu

http: / /europa.eu.in /en/comm/dg 1a/phare.html

Βελτίωση οδικών υποδομών (στο τμήμα Rroghozine-Fier-

(η μονάδα αυτή θα ενημερώνει κατα τακτά διαστήματα τα
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα), είτε
απευθείας από τις αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμ
ματος διοικητικές υπηρεσίες, είτε, τέλος, για τους μη
έχοντες πρόσβαση στο δίκτυο Internet, με αίτηση στη ΓΔ.ΙΑ
- Μονάδα πληροφόρησης για το πρόγραμμα Phare που θα
αποστέλλεται με τέλεφαξ στον αριθμό (32-2 ) 299 17 77 .

Vlore).

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism , Sheski Skenderbej , AL-Tirana , τηλ./
τέλεφαξ (355 42 ) 349 55 .
Συνιστώσα 3

Θαλάσσιες μεταφορές, 4 000 000 Ecu

Βελτίωση των λιμενικών υποδομών στο Vlore .

Δημοπρατούσα αρχή : PMU at the Ministry of Public Works,
Planning and Tourism, Sheski Skenderbej , AL-Tirana, τηλ./

Δεν κρίνεται σκόπιμη η υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδια
φέροντος στην παρούσα φάση. Ανακοινώσεις περί προκηρύ
ξεων διαγωνισμών θα γίνονται, σε εύθετο χρόνο, από τη
μονάδα Internet του προγράμματος Phare μέσω της ηλεκτρο
νικής διεύθυνσης :

τέλεφαξ ( 355 42 ) 349 55 .

http: / /europa.eu.int en/comm/dg 1 a/phare.html

Συνιστώσα 4

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται επίσης και από τα διά
φορα γραφεία Euro-Info.

Τηλεπικοινωνίες, 1 700 000 Ecu

Μελέτη σκοπιμότητας και τεχνική μελέτη, καθώς και πραγ
ματοποίηση επένδυσης για σύνδεση με καλώδιο οπτικών
ινών στα πλαίσια του προγράμματος Adria-1 .

Σύμφωνα με τους κανόνες για τις δημοπρατήσεις στα

πλαίσια του προγράμματος Phare, μόνο ένα μέρος του εν
λόγω προγράμματος θα δημοπρατηθεί με κλειστή διαδι
κασία .
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Phare — Πρόγραμμα μεταφορών
(96/C 296/ 10 )

Στις 17. 11 . 1995, η Επιτροπή ενεκρινε το πρόγραμμα μετα
φορών έτους 1995 για τη Βουλγαρία, στα πλαίσια του προ
γράμματος Phare.

Μέρος 3

H Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συμμετάσχει οικονομικά,
καταβάλλοντας μέγιστο ποσό ύψους 20 000 000 Ecu από το
κονδύλιο της παραγράφου Β7-6000 του προϋπολογισμού, σ'
αυτό το πρόγραμμα, του οποίου η διεκπεραίωση πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 . 6 . 1999 .

Συμβουλές και εκπαίδευση σχετικά με τη σύγκλιση της
νομοθεσίας του τομέα των μεταφορών με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα· εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και των κανο
νισμών - πιθανή εισαγωγή της πληροφορικής στο σύστημα
διαχείρισης της συντήρησης των οδών· προπαρασκευή προ
επενδυτικών μελετών - παροχή υποστήριξης στο ναυτικό
κέντρο εκπαίδευσης της Varna - διαχείριση (PMU).

Οι κύριες συνιστώσες αυτού του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες :
Μέρος 1

Κοπεγχάγη, συγχρηματοδότηση για την ανακατασκευή των
σιδηροδρόμων, ύψους 15 000 000 Ecu

Τεχνική υποστήριξη· παροχή σηματοδοτικού και τηλεπικοι
νωνιακού εξοπλισμού.

Αναθέτουσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Transport, 9
Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, τηλ. (359-2)
981 21 32/88 12 03/87 05 93· τέλεφαξ (359-2) 981 21 32/
88 50 94 / 87 05 93 .

Μέρος 2

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο αστικό σύστημα μετα
φορών της Σόφιας, ύψους 1 900 000 Ecu
Συμβουλές και εκπαίδευση σχετικά με : διαχείριση του
κυκλοφοριακού, ανακαίνιση της υποδομής του δικτύου των
τραμ, πολιτική και διαχείριση των δημόσιων μεταφορών,
οργάνωση, διαχείριση και δραστηριότητες της εταιρείας
μεταφορών της πόλης της Σόφιας· και ενδεχομένως : παροχή
συμβουλών σχετικά με την κατάρτιση του κύριου σχεδίου
και τέλος, μερική προμήθεια εξοπλισμού.

Παροχή τεχνικής βοήθειας ως στήριγμα στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, ύψους 3 100 000 Ecu

Αναθέτουσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Transport, 9
Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, τηλ. (359-2)
981 21 32/88 12 03/87 05 93 - τέλεφαξ (359-2 ) 981 21 32/
88 50 94 / 87 05 93 .

Εκτενεστερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα θα παρέχονται με τρεις τρόπους : είτε από την υπη
ρεσία Internet του προγράμματος Phare στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

http :/ /europa.eu.int/en/comm/dg 1 a/phare.html
(αύτη η υπηρεσία θα ενημερώνεται τακτικά με στοιχεία σχε
τικά με το πρόγραμμα), είτε απευθείας από τις αρμόδιες για
την εφαρμογή αρχές, είτε, για όσους δεν έχουν πρόσβαση
στο δίκτυο Internet, με αίτηση στη ΓΔΙΑ - μονάδα πληροφό
ρησης Phare που θα μπορεί να αποστέλλεται με τέλεφαξ
στον αριθμό (32-2 ) 299 1 7 77 .
Δεν διοργανώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο παρόν στάδιο. Ανακοινώσεις προκηρύξεων διαγωνισμού
θα γίνονται από την υπηρεσία Internet του προγράμματος
Phare στη διεύθυνση :

http :/ /europa.eu.int/en/comm/dg 1 a/phare.html
Πληροφορίες θα παρέχονται επίσης από τα γραφεία Euro
Info .

Αναθέτουσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Transport, 9
Vasil Levski Street, BG-1000 Sofia, τηλ. (359-2)
981 21 32/88 12 03/87 05 93· τέλεφαξ (359-2) 981 21 32/

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις
Phare, μόνο για ένα μέρος του προγράμματος θα εφαρ

88 50 94 / 87 05 93 .

μοσθεί η κλειστή διαδικασία δημοπράτησης .
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Phare — Πρόγραμμα για τη γεωργία
(96/C 296/ 11 )

Στις 28.11.1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, για το
έτος 1996, γεωργικό πρόγραμμα για τη Βουλγαρία, στα
πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος Phare.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες συμβάλλουν οικονομικά, με
μέγιστο ποσό της τάξεως των 5 000 000 Ecu από το κονδύλιο
Β7-6000 του προϋπολογισμού, στην εκτέλεση του προγράμ
ματος αυτού, του οποίου η διεκπεραίωση μέσω συμβάσεων
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 . 12 . 1997.
Οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος είναι οι εξής :

Συμβουλευτικής Υπηρεσίας (National Advisory Service ), και,
τέλος, για την ανάπτυξη της αγοράς των πληροφοριών και
άλλων συστημάτων υποστήριξης, ώστε να μπορεί η ιδιωτική
αγορά των αγροτικών επιχειρήσεων να παράγει με μεγαλύ
τερη αποτελεσματικότητα, να αναπτύξει εμπορικές πρωτο
βουλίες και δεσμούς και να ανταποκρίνεται στα ποιοτικά
πρότυπα των εξαγωγών.

Δημοπρατούσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Agriculture
and Food Industry (MAFI), 55 Christo Botov Blv.,
BG-1000 Sofia, τηλ. (359-2) 981 61 63/981 69 55/88 51 98,
τέλεφαξ ( 359-2 ) 54 32 62 .

Συνιστώσα 1
Συνιστώσα 4

Τεχνική βοήθεια για τη διαμόρφωση της αγροτικής πολι
τικής, 600 000 Ecu

Εφαρμογή του προγράμματος, 600 000 Ecu

Παροχή συμβουλών και επιμόρφωσης σε υπαλλήλους του
βουλγαρικού υπουργείου και άλλους υπευθύνους σε ό,τι
αφορά τις πολιτικές-κλειδιά για τη γεωργική αναμόρφωση
και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τεχνική βοήθεια και υποστήριξη προς το υπουργείο MAFI
για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με τους

Δημοπρατούσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Agriculture
and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, τηλ.
(359-2)

981 61 63/981 69 55/88 51 98,

τέλεφαξ

( 359-2 )

54 32 62 .

Συνιστώσα 2

Τεχνική βοήθεια για την εναρμόνιση του νομοθετικού και
κανονιστικού

πλαισίου

του

ποιοτικού

ελέγχου,

στόχους και τις διαδικαστικές πρακτικές της Επιτροπής.

Δημοπρατούσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Agriculture
and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, τηλ.
(359-2)

981 61 63/981 69 55/88 51 98,

τέλεφαξ

(359-2 )

54 32 62 .

Περισσότερες πληροφορίες, για το υπόψη πρόγραμμα,
μπορεί κανείς να λάβει με τρεις διαφορετικούς τρόπους : είτε
από τη μονάδα Internet του προγράμματος Phare στην ηλε
κτρονική διεύθυνση :

2 000 000 Ecu

http: / /europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html

H τεχνική αυτή βοήθεια πρόκειται να προσφερθεί ώστε
οργανισμοί, όπως η Εθνική Κτηνιατρική Υπηρεσία, η
Εθνική Υπηρεσία Φυτικής Προστασίας, Ελέγχου και Φυτο
φαρμάκων, τα Εθνικά Εργαστήρια Επιθεώρησης Σπόρων και
Ζωοτροφών και η Υπηρεσία Εδαφικών Δοκιμών και
Ελέγχου Φυτικών Ειδών να μπορέσουν να προσαρμοσθούν

(η μονάδα αυτή θα ενημερώνει τακτικά τα πληροφοριακά
στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα), είτε απευθείας από τις
διοικητικές αρχές εφαρμογής του προγράμματος, είτε, τέλος,
για τους μη συνδεδεμένους με το δίκτυο Internet, με αίτηση
προς τη ΓΔ.ΙΑ - Μονάδα πληροφόρησης του προγράμματος
Phare που θα αποσταλεί με τέλεφαξ στον αριθμό

προοδευτικά στα πρότυπα της ΕΕ.

(32-2 ) 299 17 77 .

Δημοπρατούσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Agriculture

Δεν προβλέπεται η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέ

and Food Industry, 55 Christo Botov Blv., BG-1000 Sofia, τηλ.

ροντος στο παρόν στάδιο του προγράμματος. Ανακοινώσεις
σχετικά με την προκήρυξη δημοπρασιών θα γίνονται
εγκαίρως από τη μονάδα Internet του προγράμματος Phare,
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :

(359-2)

981 61 63/981 69 55/88 51 98,

τέλεφαξ

(359-2 )

54 32 62 .

Συνιστώσα 3

Τεχνική βοήθεια για ανάπτυξη και ενίσχυση φορέων,

http:/ /europa.eu.int en/comm/dg 1 a/phare.html

1 800 000 Ecu

Σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται επίσης και από τα διά
φορα γραφεία Euro-Info.

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση της εφαρ
μογής, σε εθνικό επίπεδο, του 'συστήματος εδαφικών πλη
ροφοριακών δεδομένων' (Land Information System) που δημι
ουργήθηκε το 1995, για περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής

Σύμφωνα με τους κανόνες δημοπράτησης του προγράμματος
Phare, μόνον ένα μέρος του εν λόγω προγράμματος θα ανα
ληφθεί μετά από κλειστή διαδικασία.
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Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τομέα στη Βουλγαρία
(96/C 296/ 12)

Στις 28. 11 . 1995, εγκρίθηκε από την Επιτροπή πρόγραμμα με
στόχο την προώθηση των στόχων οικονομικής και κοινω
νικής μεταρρύθμισης όσον αφορά την ανάπτυξη της εκπα
ίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, των επιστημών
και της τεχνολογίας. H Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνει
σφέρει οικονομικά στο πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό ίσο
με 9 000 000 Ecu το οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προ
ϋπολογισμού Β7-6000 - το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να
έχει ανατεθεί πλήρως έως τα τέλη 1998. H υπηρεσία υλο
ποίησης του προγράμματος είναι το βουλγαρικό Υπουργείο
Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας.

την αναπτυξη και τη διαχείριση της πολιτικής για τις επι
στήμες και την τεχνολογία στη Βουλγαρία, περιλαμβανο
μένων της δημιουργίας κέντρου(ων) διάδοσης πληροφοριών

και προτάσεων για την αναβάθμιση των εθνικών μονάδων
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Στοιχείο 4 : 500 000 Ecu

Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας επί των κύριων τομέων
που εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουρ
γείου Εκπαίδευσης, Επιστημών και Τεχνολογίας και, ειδικό
τερα :

Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω προγράμματος είναι τα ακό
λουθα :

Στοιχείο 1 : 5 100 000 Ecu

Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη των VET.

Παροχή συμβουλών (διδασκαλία), κατάρτιση, καθοδήγηση
και κατάλληλη παροχή εξοπλισμού και λοιπού παιδαγω
γικού υλικού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του προ

γράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικούς τομείς
της βουλγαρικής οικονομίας, την προοδευτική καθιέρωση
οργανισμών για τον έλεγχο των προτύπων και την αξιολό
γηση της επαγγελματικής κατάρτισης, την εισαγωγή του
θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδα
στές και εκπαιδευόμενους, την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής
επαγγελματικής κατάρτισης και τη θέσπιση σύγχρονων
τεχνικών εκμάθησης ξένων γλωσσών, ιδίως δε όσον αφορά
γλώσσες ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας.
Στοιχείο 2 : 2 500 000 Ecu

Παροχή συμβουλών, κατάρτιση, καθοδήγηση, χρηματοδό
τηση ειδικών σχεδίων και παροχή του κατάλληλου εξοπλι
σμού και του λοιπού υλικού το οποίο θα επιτρέψει μια
περαιτέρω πρόοδο αναγκαία για την καθιέρωση σύγχρονων
προτύπων χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον τομέα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· στο εν λόγω στοιχείο περι
λαμβάνονται η κατάρτιση του προσωπικού και η επεξερ
γασία ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών.

— ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μείωση του αριθμού των
μαθητών που εγκαταλείπουν τα σχολεία·
— προσδιορισμός των αναγκών και των μηχανισμών για
την αναγνώριση των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Αξιολόγησης
και Αναγνώρισης·

— το δυναμικό και την καταλληλότητα για την ανάπτυξη
ενός επιστημονικού δικτύου στη Βουλγαρία.
Στοιχείο 5 : 430 000 Ecu

Τεχνική υποστηριξη, καταρτιση, εξοπλισμός σε σχέση με
την υλοποίηση του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα διατίθενται μέσω των 3 ακόλουθων τρόπων : από
την υπηρεσία Phare Internet στην ακόλουθη διεύθυνση :

http://europa.eu.int/en/comm/dgl a/phare.htm

(η εν λόγω

υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες)· άμεσα
από τις υπεύθυνες αρχές ή, για τους μη έχοντες πρόσβαση
στο Internet, κατόπιν αίτησης στην DGIA Information Unit Phare, μέσω τελεφάξ στον αριθμό (32-2 ) 299 17 77 .
Δεν πρέπει να καταρτισθούν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε
αυτό το στάδιο. Προειδοποιήσεις σχετικά με τους διαγωνι
σμούς θα δημοσιεύονται από την υπηρεσία Phare Internet
στην ακόλουθη διεύθυνση : http:/ /europa.eu.int/en/comm
dgla/phare.html
Πληροφοριακά στοιχεία διατίθενται επίσης μέσω των Euro
Info Offices .

Στοιχείο 3

Παροχή συμβουλών, κατάρτιση και παροχή καταλλήλου
εξοπλισμού και του λοιπού υλικού που είναι απαραίτητο για

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις Phare,
μόνον ένα μέρος του προγράμματος θα ανατεθεί μέσω δια
γωνισμών κλειστής διαδικασίας.
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Εθνικό λειτουργικό πρόγραμμα, Ουγγαρία 1996
(96/C 296/ 13 )

Στις 26. 7. 1996, η Επιτροπή ενέκρινε το κρατικό λειτουργικό
πρόγραμμα για την Ουγγαρία, στα πλαίσια του προγράμ
ματος Phare .

Τομέας επικέντρωσης 2

Οικονομική αναδιάρθρωση : 46 500 000 Ecu .

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχει οικονομικά, κατα
βάλλοντας μέγιστο ποσό ύψους 80 000 000 Ecu από το κον
δύλιο του προϋπολογισμού Β7-5000 στο εν λόγω πρό
γραμμα, του οποίου η διεκπεραίωση πρέπει να έχει ολοκλη
ρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 1999 .

Το πρόγραμμα υποδιαιρείται σε ένα μέρος τεχνικής υποστή
ριξης και σε ένα άλλο μέρος χρηματοδοτικής υποστήριξης

Οι κύριες συνιστώσες αυτού του προγράμματος είναι οι
ακόλουθες :

Το μέρος τεχνικής υποστήριξης θα χρηματοδοτήσει 3 είδη

Τομέας επικέντρωσης 1
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : 18 500 000 Ecu.

Γενική παροχή υποστήριξης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
( 15 500 000 Ecu ).

Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται στα ακό
λουθα :

a. προσαρμογή των ουγγρικών νόμων με τη νομοθετική
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμασία της Ουγ
γαρίας για την ενσωμάτωσή της στην εσωτερική αγορά
(εφαρμογή του προγράμματος νομικής σύγκλισης, δρα
στηριότητες μετάφρασης, πληροφορίες επί νομικών
θεμάτων, δημιουργία νέων διοικητικών υποδομών, αντί
κτυπος των μελετών επί της διαδικασίας σύγκλισης)

b. προετοιμασία της δημόσιας γνώμης για την προσχώρηση
(διάδοση ευρωπαϊκών πληροφοριών και δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών, κατάρτιση ειδικών
ομάδων σε ευρωπαϊκά θέματα, κατάρτιση δημοσίων
υπαλλήλων, ίδρυση ευρωπαϊκών κέντρων μελετών,
κατάρτιση και εκπαίδευση σχετικά με θέματα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, κατάρτιση μέσων και υπηρεσιών διευκό
λυνσης της έρευνας, διανομή πληροφοριών και αξιολό
γηση του αντίκτυπου )
c. προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ουγγαρίας και Ευρω
παϊκής Ένωσης σε «τρίτα θέματα» (third pillar) (βελτίωση
του συνοριακού ελέγχου, οικονομικός έλεγχος και δρα
στηριότητες που αφορούν θέματα προξενείου και μετανά
στευσης) ·

d . εφαρμογή μιας στρατηγικής έρευνας.

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Foreign Affairs, PAO : Mr Ivan
Udvardi, τηλ. (36-1)201 95 30, τέλεφαξ (36-1 ) 202 13 39.

Στρατηγική διαχείριση του προγράμματος εκσυγχρονισμού :

Ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση : 25 000 000 Ecu .

(HYFERP).

«παροχής συμβουλών» (consutling input) είτε ως παροχή
πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την αναδιάρθρωση των
επιχειρήσεων με σκοπό να τις προετοιμάσει για την ιδιωτι

κοποίηση, είτε ως εξωτερική παροχή συμβουλών για άμεση
υποστήριξη στις εργασίες ιδιωτικοποίησης, π.χ. νομικές
συμβουλές, αξιολόγηση των εταιρειών κ.λπ. ή, τέλος, για
ένα περιορισμένο ποσό και γενικότερη παροχή υποστήριξης
στις δραστηριότητες APV Rt.(o κύριος ιδιοκτήτης SOE και
φορέας ιδιωτικοποίησης για σύμβουλους προώθησης
αγορών και επικοινωνιών), υποστήριξη στον έλεγχο εσωτε
ρικής λειτουργίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν
τη άμεση συνέχιση των υφιστάμενων εργασιών στα πλαίσια
των προγραμμάτων υποστήριξης της ιδιωτικοποίησης για το
1994 και 1995 .

H συγχρηματοδοτική υποστήριξη (HYFERP) θα παράσχει
χρηματοδοτικά κεφάλαια με σκοπό να διευκολύνει την ανα
διάρθρωση και την εν συνεχεία ιδιωτικοποίηση των επιχει
ρήσεων, σε συνεργασία με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτι
κούς φορείς, όπως η ουγγρική τράπεζα επενδύσεων και ανά
πτυξης (MBFB). Οι υποψήφιοι για την χρηματοδοτική υπο
στήριξη θα πρέπει να ανήκουν στην APV Rt., MBFB ή σε
κρατικές τράπεζες. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να
είναι μεγάλου διαμετρήματος βιομηχανικοί φορείς, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν κοινά πολλαπλά και διάφορης φύσης
προβλήματα, τα οποία απαιτούν δραστικά και λιγότερο
δραστικά μέτρα αναδιάρθρωσης. H παρέμβαση HYFERP θα
συνοδεύεται επίσης και από συγκεκεριμένη αναδιαρθρωτική
υποστήριξη .

Αναθέτουσα αρχή : Hungarian State Holding & Privatization
Company (APV Rt) & Ministry of Industry and Trade, Mr
Attila Lascsik, τηλ. (36-1)267 66 34, τέλεφαξ ( 36-1 ) 267 66 35 ,
Dr Barnabas Fây, τηλ. (36-1 ) 118 12 37, τέλεφαξ ( 36-1 )
118 12 37 .

Ανάπτυξη των MME : 8 500 000 Ecu .

3 000 000 Ecu .

Βελτίωση του περιβάλλοντος του τομέα των ιδιωτικών
Παροχή υποστήριξης στην εφαρογή του προγράμματος

MME μέσω των ακόλουθων τρόπων :

εκσυγχρονισμού της ουγγρικής κυβέρνησης, με σκοπό να
διευκολυνθεί η επιτυχής ενσωμάτωση της ουγγρικής οκο
νομίας με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων
δυτικών αγορών.

Cabinet of the Prime Minister, Dr Peter Rajcsanyi, τηλ.
(36-1 ) 270 44 42, τέλεφαξ ( 36-1 ) 267 00 53 .

a. υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου για τις
επιχειρήσεις

b. εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος υποστήριξης το
οποίο θα παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα,
υποστήριξη σε τομείς και σε εμπορικές επιχειρήσεις και
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στην ανάπτυξη των εσωτερικών επικοινωνιών και των
επικοινωνιών δικτύου

c . παροχή οικονομικών σχημάτων δράσης υπό μορφή συνε
χούς υποστήριξης σε μικροπιστωτικά σχήματα, σε δανει
οδοτικά προγράμματα και σε μετατρέψιμα δανειοδοτικά
σχήματα παράλληλα με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
νέων οικονομικών μέσων τα οποία αποσκοπούν ειδικό
τερα στην ικανοποίηση των αναγκών των MME.

Αναθέτουσα αρχή : Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, Mr Lajos Kustos, τηλ. (36-1)203 03 48/203 03 60,
τέλεφαξ ( 36-1 ) 203 03 77 .

a. εθνικό, ευρέος φάσματος, περιφερειακό σύστημα ανά

πτυξης. Το πρόγραμμα Phare θα υποβοηθήσει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής
στα καθήκοντά του σχετικά με τη θεσμική ανάπτυξη σε
εθνικό επίπεδο και στην επεξεργασία της εθνικής πολι
τικής όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την
εφαρμογή των διατάξεων που συνδέονται με τη δράση
περιφερειακής ανάπτυξης.

Επεξεργασία ενός εθνικού περιφερειακού αναπτυξιακού
σχεδίου. Αυτό το σχέδιο, που χρησιμεύει ως ένα εθνικό
πλαίσιο για την περιφερειακή ανάπτυξη, πρέπει να
καταρτιστεί βάσει μιας εθνικής αναπτυξιακής έννοιας και
με τη συμβολή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών.
Το πρόγραμμα Phare θα συνδράμει στην εισαγωγή του
συστήματος επεξεργασίας του συντονισμού μεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων διοίκησης και του ίδιου του
σχεδίου.

Δημιουργία περιφερειακών και κοινοτικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων.
Προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
κοινοτικού επιπέδου, τα οποία θα καταρτιστούν από τα
κοινοτικά αναπτυξιακά συμβούλια και φορείς. Το πρό
γραμμα Phare θα υποβοηθήσει τη θεσμοθέτηση και την
επεξεργασία των απαιτούμενων μεθοδολογιών για την
εκπόνηση των κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,
και για την ορθολογική κατανομή των αποκεντρωμένων
κεφαλαίων.
b. Διάθεση, έπειτα από έγκριση, κονδυλίων-πιλότων σε δύο
περιφέρειες, και τα οποία θα κατανεμηθούν βάσει των
όσων έχουν διευκρινιστεί πιο πάνω για τα περιφερειακά/
κοινοτικά αναπτυξιακά κονδύλια. Τα εν λόγω κονδύλια
θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση οικονομικών
αναπτυξιακών σχεδίων, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα
κριτήρια προτεραιοτήτων και κατανεμητικών διαδικα
σιών. Τα κονδύλια Θα συμβάλλουν επίσης στην επιτά
χυνση της οικονομικής εξέλιξης των υπό συζήτηση περι
φερειών και θα λειτουργούν παράλληλα ως καθοδηγη
τικές δράσεις στα πλαίσια της έννοιας της προώθησης
του νέου συστήματος περιφερειακής ανάπτυξης.

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Environment & Regional
Policy, PAO : Mr Péter Szalo, τηλ. (36-1 ) 201 45 72 ; 201 45 17 ;
201 41 33 ; τέλεφαξ ( 36-1 ) 201 11 62 .

Αριθ. C 296/25

Εμποριο και επενδύσεις : 3 000 000 Ecu.

Θεσμική ανάπτυξη, μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης,
μιας δράσης στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, η περαι
τέρω ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης και δεδο
μένων ITDH, δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων
για ένα μεγάλο αριθμό προκαταρκτικών δράσεων επενδυ
τικής πρώθησης και πρωτοβουλιών εμπορικής ανάπτυξης.
Αναθέτουσα αρχή : The Hungarian Investment & Trade Deve

lopment Agency, PAO : Dr Ödön Kiraly, τηλ. (36-1 ) 118 19 97,
facsimile (36-1 ) 118 05 24 .
Περιοχή επικέντρωσης 3
Υποδομή : 15 000 000 Ecu.
Μεταφορές : 7 000 000 Ecu.

Το πρόγραμμα Phare θα συγχρηματοδοτήσει την κατασκευή
ενός διαμορφικού τερματικού σταθμού στο νότιο μέρος της
πρωτεύουσας, Βουδαπέστης, και θα παράσχει τεχνική υπο
στήριξη για την ανακατασκευή του ουγγρικού σιδηροδρο
μικού δικτύου, μέσω μιας συνολικής εμπορικής διαχείρισης,
την εμπορική και λογιστική διαχείριση, ένα σύστημα υπο
δομής για τη διαχείριση του ενεργητικού και ένα σύγχρονο
σύστημα πληροφόρησης για τον έλεγχο των μεταφορών
(σύνδεση SZIR - Hermes).

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Transport, Communication &
Water, Dr Lâszlô Kôty, τηλ. (36-1)268 07 98, τέλεφαξ
(36-1 ) 268 07 97 .

Ενέργεια : 8 000 000 Ecu .

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα ακόλουθα δύο μέρη :
a. Το πρόγραμμα Phare θα συγχρηματοδοτήσει την κατα
σκευή μιας βοηθητικής εφεδρικής υποδομής στην Ουγ
γαρία, έτσι ώστε να επιτρέψει στη χώρα να προσαρ
μοστεί με τα δεδομένα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας στη Δυτική Ευρώπη, η UCPTE, σύμφωνα με
τους κανονονισμούς της οποίας απαιτείται μια βοηθητική
εφεδρική υποδομή η οποία να είναι ίδια σε μέγεθος με τη
μεγαλύτερη μονάδα ικανότητας παραγωγής ενέργειας, η
οποία στην περίπτωση της Ουγγαρίας ανέρχεται σε
460 MW (1 μονάδα του πυρηνικού εργοστασίου Paks). Σ'
αυτά τα πλαίσια θα κατασκευαστούν 4 μονάδες 50 MW
και η καθεμιά θα χρησιμοποιεί στροβιλοσυμπιεστές
αερίων ·

b. παροχή αρχικών πόρων για την εγκατάσταση μιας πηγής
παραγωγής ενέργειας η πηγή αυτή θα αυξήσει τις επεν
δύσεις σε ενέργεια και θα βελτιώσει το επίπεδο του ενερ
γητικού αποθέματος της Ουγγαρίας. H πηγή θα στηρί
ζεται από συνοδευτικά μέτρα τα οποία θα παράσχουν
υποστήριξη στους ελέγχους ενεργητικών αναγκών με
σκοπό να επιτραπεί η προώθηση και η προετοιμασία ενός
πακέτου σχεδίων.

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Industry and Trade, Dr B. Fay,
tel. /facsimile (36-1 ) 118 12 37.
Περαιτερω πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα
μπορούν να αποκτώνται με τρεις τρόπους : είτε από την υπη

ρεσία Internet του προγράμματος Phare στην ηλεκτρονικη
διεύθυνση : http: / /europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html (η
εν λόγω υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα ) είτε απευθείας από τις αρμόδιες
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για την εφαρμογή αρχές, είτε, για όσους δεν έχουν πρό
σβαση στο δίκτυο Internet, με αίτηση στη ΓΔ.ΙΑ Μονάδα
Πληφορόρησης Phare που θα μπορεί να αποστέλλεται με
τέλεφαξ στον αριθμό (32-2) 299 17 77 .

Phare στη διεύθυνση :
dgla/phare/html

http://europa.eu.int/en/comm

Δεν διοργανώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο παρόν στάδιο. Ανακοινώσεις προκηρύξεων διαγωνισμού
θα γίνονται από την υπηρεσία Internet του προγράμματος

Σύμφωνα με τους κανόνες προμήθειας του προγράμματος
Phare, μόνο μέρος των προμηθειών του εν λόγω προγράμ
ματος θα πραγματοποιηθούν με κλειστό διαγωνισμό.

Πληροφορίες θα διατίθενται επίσης από τα γραφεία Euro
Info.

Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Ρουμανία
(96/C 296/ 14)

Στις 25. 2. 1996, εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Πρόγραμμα
Μεταρρύθμισης της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Ρουμανία,
στο πλαίσιο του προγράμματος Phare.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει οικονομικά το πρό
γραμμα με ένα μέγιστο ποσό 8 000 000 Ecu, το οποίο θα
απορροφηθεί από τη γραμμή προϋπολογισμού Β7-600· το εν
λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την
1 . 3 . 1999 .

Στοιχείο 3
Ενώσεις και πληροφόρηση : 340 000 Ecu.

Ανάπτυξη ενώσεων και οργανισμών ανώτερης εκπαίδευσης
σε εθνικό επίπεδο.

Δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση.
Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Education, facsimile
(40-1 ) 312 47 19 .

Στοιχείο 4

Τα κύρια στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

Απρόβλεπτες δαπάνες του προγράμματος : 380 000 Ecu.
Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Education, facsimile

Στοιχείο 1

(40-1)312 47 19 .

Δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο : 1 730 000 Ecu.

Παροχή συμβουλών, κατάρτιση, εξοπλισμός και μηχανογρά
φηση των εθνικών επιτροπών για τη χρηματοδότηση της
ανώτερης εκπαίδευσης και του Εθνικού Συμβουλίου Πανεπι
στημιακών Ερευνών.
Αναθέτουσα

αρχή :

Ministry

of

Education,

facsimile

(40-1 ) 312 47 19.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα διατίθενται μέσω των ακόλουθων 3 τρόπων : από
την υπηρεσία Phare Internet στην ακόλουθη διεύθυνση :
http:/ /europa.eu.int/en/comm/dgl a/phare.htm (η εν λόγω
υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τα πληροφοριακά στοιχεία
που αφορούν το πρόγραμμα), άμεσα από τις υπεύθυνες
αρχές ή, για τους μη έχοντες πρόσβαση στο Internet, από
την υπηρεσία DGIA Information Unit-Phare, κατόπιν
αίτησης μέσω τελεφάξ στον αριθμό (32-2 ) 299 17 77.

Σ' αυτήν τη φάση δεν θα πρέπει να καταρτισθούν εκδηλώ
σεις ενδιαφέροντος. Προειδοποιήσεις σχετικά με τους
διαγωνισμούς θα δημοσιεύονται στην υπηρεσία Phare
Internet στη διεύθυνση : http://europa.eu.int/en/comm
dgla/phare.html

Στοιχείο 2

Πανεπιστήμια : 5 550 000 ECU.

Παροχή συμβουλών, κατάρτιση, εξοπλισμός και μηχανογρά
φηση των διοικητικών υπηρεσιών 40 κρατικών πανεπι
στημίων.

Οι πληροφορίες θα διατίθενται επίσης από τα Euro-Info
Offices .

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις Phare,
Αναθέτουσα

αρχή :

(40-1 ) 312 47 19 .

Ministry

of

Education,

facsimile

μόνον ένα μέρος του προγράμματος θα ανατεθεί μέσω δια
γωνισμών κλειστής διαδικασίας.
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Πρόγραμμα λειτουργικότητας για τις υπαίθριες περιοχές 1995
(96/C 296/ 15 )

Στις 17.11.1995, εγκρίθηκε απο την Επιτροπή το πρό
γραμμα λειτουργικότητας 1995 για τις υπαίθριες περιοχές
στην Πολωνία, στο πλαίσιο του προγράμματος Phare.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει οικονομικά στο
πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό ίσο με 91 000 000 Ecu το
οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προϋπολογισμού
Β7-5000 · το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να έχει υλοποιηθεί
έως τις 31 . 12 . 1998 .

Στοιχείο 4

Ασφαλής κοινωνία : 2 000 000 ECU.

Στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για το
Υπουργείο Εσωτερικών προστασία εθνικών συνόρων
καταγραφή οχημάτων σε μητρώα διεθνής πρόληψη του
εγκλήματος.

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Interior, tel. (48-22)601 47 49,
facsimile (48-22) 45 02 17 .

Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω προγράμματος είναι τα ακό
λουθα :

Στοιχείο 5

Στοιχείο 1

Περιφερειακή ανάπτυξη : 20 000 000 Ecu .

Υποδομή στον τομέα των μεταφορών : 22 000 000 Ecu .

Δημιουργία

Συγχρηματοδότηση για τη σιδηροδρομική γραμμή Ε-20
(20 000 000 Ecu) γενική συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο,
περιλαμβανομένης της προσέγγισης των νομοθετικών διατά
ξεων (2 000 000 ECU).

Αναθέτουσα αρχή : Polish Agency for Regional Development,
tel. (48-22) 693 54 53 , facsimile (48-22)693 54 06.

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Transport and Maritime Eco
nomy, tel. (48-22 ) 30 08 85 , facsimile (48-22) 628 13 45 .

περιφερειακών

οργάνων

και

στρατηγικής

(2 000 000 Ecu ) συγχρηματοδότηση μικρών σχεδίων υπο
δομής ( 17 500 000 Ecu ) ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικής
( 500 000 Ecu ).

Στοιχείο 6

Τουρισμός : 6 000 000 Ecu .
Στοιχείο 2

Θεσμική ανάπτυξη, εθνικό σύστημα υπολογισμών και υπο
στήριξης των MME (3 200 000 Ecu ) μονάδες γενικής κατάρ
τισης (500 000 Ecu) ■ σχέδια αγροτικού τουρισμού και

Γεωργία : 13 000 000 Ecu .

Υποστήριξη για την εναρμόνιση/υλοποίηση των κοινοτικών
γεωργικών εξελίξεων (προσαρμογή του νομικού πλαισίου
εκσυγχρονισμός της προστασίας των φυτών, της διάγνωσης
των ασθενειών που προσβάλλουν τα φυτά και των κτηνια
τρικών υπηρεσιών υποστήριξη πολιτικής - συστήματα πλη
ροφοριών για θέματα αγοράς υποστήριξη των γεωργικών
συνεταιρισμών αναδιάρθρωση της γεωργικής εκπαίδευσης
και του εκπαιδευτικού προγράμματος) (4 500 000 Ecu) · προ
ώθηση των επενδύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης (κτη
ματολόγιο κεντρικές αγορές, αγροτικοί συνεταιρισμοί,
αγροτικό τραπεζικό σύστημα) (8 500 000 Ecu ).

Αναθέτουσα αρχή : Ministry of Agriculture and Food Eco
nomy, tel. (48-22 ) 623 16 55 , facsimile (48-22) 628 93 87 .

παροχής οδικής βοήθειας (1 800 000 Ecu )

στρατηγική

αγοράς (500 000 Ecu ).

Αναθέτουσα αρχή : State Sports and Tourism Administration,
tel. (48-22) 26 37 87, facsimile (48-22)694 51 76 .
Στοιχείο 7

Αναπτυξη MME : 3 000 000 Ecu .
Ανάπτυξη
πολιτικής
και
κανονιστικού
πλαισίου
( 500 000 Ecu ) ανάπτυξη υπηρεσιών MME (1 600 000 ECU )
προώθηση της ιδέας της επιχείρησης (300 000 Ecu ) Πολω
νικό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη των MME (600 000 Ecu).

Αναθέτουσα αρχή : The SME Foundation and Ministry of

Στοιχείο 3

Foreign Economic Relations, tel. (48-22) 693 58 27, facsimile
(48-22 ) 693 53 65 .

Περιβάλλον : 18 000 000 Ecu .
Βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής (8 000 000 Ecu)
επεξεργασία θαλάσσιων αποβλήτων (2 000 000 Ecu) · βελ
τίωση βιοποικιλομορφίας (1 000 000 Ecu ) σχέδια επεξερ
γασίας αποβλήτων (6 000 000 Ecu ) υποστήριξη των MME
1 000 000 Ecu .

Αναθέτουσα αρχή : National Environment
(48-22) 49 00 80, facsimile (48-22)49 00 98 .

Fund,

tel .

Στοιχείο 8

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση : 7 000 000 Ecu.
Ανάπτυξη πολιτικής (600 000 Ecu) ανάπτυξη συστήματος
αξιολόγησης (3 000 000 Ecu) · πρότυπα εκπαιδευτικού προ
γράμματος (1 500 000 Ecu ) εκπαιδευτικό επίπεδο διδα
κτικού προσωπικού (1 000 000 Ecu ) υποστήριξη κατά τη
διαχείριση προγραμμάτων και διατήρηση (1 000 000 Ecu ).

Αριθ. C 296/28
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Ministry

of

Education,

tel.

(48-22)628 40 49, facsimile (48-22 ) 29 24 83 .
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα διατίθενται μέσω των 3 ακόλουθων τρόπων : από
την υπηρεσία Phare Internet στην ακόλουθη διεύθυνση :
http: //europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html (η εν λόγω
υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τα πληροφοριακά στοιχεία
σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα) άμεσα από τις αναθέ
τουσες αρχές ή, για τους μη έχοντες πρόσβαση στο Internet,
κατόπιν αίτησης στην DGIA Information Unit-Phare, μέσω
τελεφάξ στον αριθμό (32-2 ) 299 17 77 .
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Δεν πρέπει να καταρτισθούν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε
αυτό το στάδιο. Προειδοποιήσεις σχετικά με τους διαγωνι
σμούς θα δημοσιεύονται στην υπηρεσία Phare Internet στη
διεύθυνση : http: //europa.eu.int en/comm/dg 1a/phare/html.
Πληροφορίες διατίθενται επίσης από τις υπηρεσίες EuroInfo .

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις Phare,
μόνον ένα μέρος του προγράμματος θα ανατεθεί μέσω δια
γωνισμών κλειστής διαδικασίας.

Phare — Μηχανισμός προετοιμασίας περιβαλλοντικών σχεδίων
(96/C 296/ 16)

Στις 25. 2. 1996, εγκρίθηκε απο την Επιτροπή ένας μηχανι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 στοιχεία :

σμός προετοιμασίας περιβαλλοντικών σχεδίων στο πλαίσιο
του προγράμματος Phare.

Στοιχείο 1

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει οικονομικά στο
πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό, ίσο με 15 000 000 Ecu, το
οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προϋπολογισμού
Β7-6000 · το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί
έως τις 31 . 12 . 1998 .

Διαχείριση σχεδίων - 3 000 000 Ecu

O μηχανισμός προετοιμασίας των περιβαλλοντικών σχεδίων

Στοιχείο 2

Προετοιμασία

σχεδίων

και

επενδυτική

στήριξη

12 000 000 Ecu

θα στηρίξει την προετοιμασία των σχεδίων προτεραιότητας
επενδυτικών κεφαλαίων για τον τομέα του περιβάλλοντος,
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματο
δότες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (IFIs ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω πρό
γραμμα διατίθενται μέσω των 3 ακολούθων τρόπων : από
την υπηρεσία Phare Internet service στην ακόλουθη διεύ
θυνση

H εν λόγω στήριξη θα λειτουργήσει ως τεχνική υποστήριξη
για την προετοιμασία των επενδυτικών κεφαλαίων και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, ως αρχικό κεφάλαιο για τη διευκό
λυνση της φάσης εκκίνησης ορισμένων σχεδίων προτεραιό
τητας τα οποία έχουν αναπόφευκτα μπλοκαριστεί. Οι
εμπλεκόμενοι τομείς θα καλύψουν το σύνολο των περιβαλ
λοντικών πτυχών, περιλαμβανομένων του ατμοσφαιρικού
αέρα, του νερού των αποβλήτων και της προστασίας της
φύσης. Τα είδη των σχεδίων θα περιλαμβάνουν τόσο επεν

http: / /europa.eu.int comm/dg 1 a/phare.html

δύσεις υποδομής όσο και σχέδια πιστώσεων για το περι
βάλλον στις χώρες X ΚΑ E. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε
χρηματοδοτικά ζητήματα.

Τα περισσότερα σχέδια που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν
από τον εν λόγω μηχανισμό, θα προσδιοριστούν μέσω της
Επιτροπής Προετοιμασίας Σχεδίων - χρηματοδοτικός
φορέας για το περιβάλλον στις χώρες ΧΚΑΕ - ή διμερώς
μέσω διασκέψεων μεταξύ των εταίρων, του IFI και του
Phare .

(η εν λόγω υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τα πληροφο
ριακά στοιχεία του εν λόγω προγράμματος), άμεσα από τις
υπεύθυνες αρχές ή, για τους μη έχοντες πρόσβαση στο
Internet, από την DGIA Information Office.
Δεν πρέπει να καταρτισθούν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε
αυτή τη φάση. Προειδοποιήσεις σχετικά με τους διαγωνι
σμούς θα δημοσιεύονται στην υπηρεσία Phare Internet
Service στην ακόλουθη διεύθυνση :

http: / /europa.eu.int comm/dg 1a/phare.html.
H εν λόγω πληροφορία διατίθενται επίσης μέσω των EuroInfo Offices .

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις Phare,
μόνον ένα μέρος του προγράμματος θα ανατεθεί μέσω δια
γωνισμών κλειστής διαδικασίας.
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Αριθ. C 296/29

Phare — Γεωργικό πρόγραμμα
(96 /C 296/ 17 )

Στις 28.11.1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, για το
έτος 1996, γεωργικό πρόγραμμα για τη Ρουμανία στα
πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος Phare.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες συμβάλλουν οικονομικά, με
μέγιστο ποσό της τάξεως των 10 000 000 Ecu από το κονδύλι
Β7-6000 του προϋπολογισμού, στο υπόψη πρόγραμμα, το
οποίο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσω συμβάσεων

Αναθέτουσα αρχή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης :
Phare PMU in Ministry of Agriculture and Food, 17 Boulevard
Carol 1er, Sector 2, RO-Bucharest τηλ. (40 1 ) 312 40 31 /
614 28 42/615 44 85· τέλεφαξ (40 1 ) 312 40 29 .
Συνιστώσα 4

Εφαρμογή του προγράμματος και πολιτική υποστήριξη,

το αργότερο μέχρι τις 31 . 12 . 1997 .

1 500 000 heu

Οι κύριες συνιστώσες του προγράμματος αυτού είναι οι
ακόλουθες :

( i ) Τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την ενσωμάτωση
πολιτικών και προτύπων με το κοινοτικό « acquis» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάπτυξη των αποκεντρωμένων

Συνιστώσα 1

Τεχνική

βοήθεια

πρωτοβουλιών προόδου της υπαίθρου και ικανότητες
για

την

ανάπτυξη

της

γεωργίας,

3 500 000 Ecu

Παροχή συμβουλών, εξοπλισμός κατάρτισης για τη δημι
ουργία μιας εθνικής υπηρεσίας ανάπτυξης αγροκτήματα
επίδειξης και ομάδες παραγωγών και για μια στρατηγική
ανασκόπησης των συστημάτων και των φορέων παροχής
γνώσεων/πληροφοριών σχετικά με θέματα του αγροτικού
χώρου και της υπαίθρου στη Ρουμανία.

Αναθέτουσα αρχή : Phare PMU in the Ministry of Agriculture

θεσμοθέτησης ·

(ii ) Παροχή συμβουλών πολιτικής φύσης και τεχνική υπο
στήριξη για την αγροτική μεραρρύθμιση και ανάπτυξη
MAFI - και εφαρμογή του προγράμματος.
Αναθέτουσε αρχές :

(i ) Phare PMU in the Ministry of Agriculture and Food, 17
Boulevard Carol 1er, Sector 2, RO-Bucharest τηλ. (40 1 )
312 40 31 /614 28 42/615 44 85· τέλεφαξ (40 1 ) 312 40 29 .

and Food, 17 Boulevard Carol 1er, Sector 2 , RO-Bucharest

τηλ. (40 1 ) 312 40 31 /614 28 42/615 44 85· τέλεφαξ (40 1 )
312 40 29 .

(ii ) European Commission, DGIA, B-4, SC27 02/23 , 200 rue
de la Loi , B- 1 049, Brussels τηλ. (32 2) 296 56 78/
299 23 23· τέλεφαξ (32 2 ) 299 16 66 .

Συνιστώσα 2

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην υπηρεσία πληροφό
ρησης σχετικά με τις εμπορεύσιμες καλλιέργειες,
1 000 000 Ecu

Τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την ενημέρωση της
βάσεως δεδομένων τηλεαποτύπωσης και για την ίδρυση μιας
ιδιωτικής εταιρείας, ως εμπορικής υπηρεσίας, με ελάχιστη
κρατική συμμετοχή, αρμοδιότητα της οποίας θα είναι να
παρέχει πληροφορίες στο δημόσιο και βιομηχανικό τομέα
για καλλιέργειες και άλλες συναφείς πληροφορίες

Αναθέτουσα αρχή : Phare PMU in Ministry of Agriculture and
Food, 17 Boulevard Carol 1er, Sector 2 , RO-Bucharest
τηλ. (40 1 ) 312 40 31 /614 28 42/615 44 85· τέλεφαξ (40 1 )
312 40 29 .

Συνιστώσα 3

Οικονομική υποστήριξη σε επενδύσεις στην αγροτική βιομη
χανία και στα αγροκτήματα, 4 000 000 Ecu

Ανάκτηση ιδίων κεφαλαίων μέσω τραπεζών και θεμελιω
μένων ή προσδιορισμένων μηχανισμών στα πλαίσια του
σχεδίου Phare 1992 για το Ταμείο Αγροτικών Εγγυητικών
Πιστώσεων και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την
θέσπιση νέων προτύπων ορθολογικών και οικονομικών βοη
θημάτων, τα οποία θα πληρούν τις ανάγκες των νεοϊδρυ
θεισών βιομηχανιών και επιχειρήσεων

Περαιτερω πληφορορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα
θα διατίθενται με τρεις τρόπους : είτε από την υπηρεσία
Internet του προγράμματος Phare στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση :

http: / /europa.eu.in /en/comm / dg 1 a/phare ,html
(η εν λόγω υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τις πληρο
φορίες σχετικά με το πρόγραμμα), είτε απευθείας από τους
φορείς εκτέλεσης, είτε για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο Internet, με αίτηση στη ΓΔ.ΙΑ - Μονάδα Πληροφό
ρησης Phare που θα μπορεί να αποστέλλεται με τέλεφαξ
στον αριθμό ( 32-2 ) 299 17 77 .

Δεν διοργανώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο παρόν στάδιο. Ανακοινώσεις προκηρύξεων διαγωνισμού
θα γίνονται από την υπηρεσία Internet του προγράμματος
Phare στη διεύθυνση :

http: / /europa.eu.in /en/comm/dg 1 a/phare.html
Πληφορορίες θα διατίθενται επίσης από ρα γραφεία EuroInfo .

Σύμφωνα με τους κανόνες προμήθειας του προγράμματος
Phare, μόνο μέρος των προμηθειών του εν λόγω προγράμ
ματος θα πραγματοποιηθούν με κλειστό διαγωνισμό.

Αριθ. C 296/30
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Phare — Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως με τη συμμετοχή πολλών κρατών
(96/C 296/ 18 )

Στις 27. 11 . 1995, εγκρίθηκε από την Επιτροπή το εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως με τη συμμετοχή πολλών
κρατών, στο πλαίσιο του προγράμματος Phare.
H Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνεισφέρει οικονομικά στο
πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό, ίσο με 5 000 000 Ecu, το
οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προϋπολογισμού
Β7-5000· το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως

Στηριξη της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθε
σμης στρατηγικής όσον αφορά την εκπαίδευση εξ αποστά
σεως, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τη νομοθεσία, τους δεσμούς
με την πολιτική της ΕΕ και το ρόλο της προηγμένης τεχνο
λογίας.
Αναθέτουσα αρχή : European Training Foundation, tel .
(39 11)630 23 09, facsimile (39 11)630 22 00 .

τις 31 . 12 . 1997 .

Στοιχείο 4

Τα κύρια στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
Στοιχείο 1
Δίκτυο κέντρων σπουδών - 1 220 000 Ecu

Υποστήριξη για την ανάπτυξη και την διεύρυνση του συστή
ματος εκπαίδευσης εξ αποστάσεως στις συμμετέχουσες
χώρες.

Αναθέτουσα αρχή : European Training Foundation, tel.
(39 11 ) 630 23 09, facsimile (39 11)630 22 00.
Στοιχείο 2

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών τμημάτων - 3 200 000 Ecu
Δημιουργία σημαντικού αριθμού τμημάτων εκπαίδευσης εξ
αποστάσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της κοινωνι
κοοικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής ολοκλή

Μοναδα συντονισμού προγράμματος - 250 000 Ecu
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρό
γραμμα διατίθενται μέσω των 3 ακόλουθων τρόπων : από
την υπηρεσία Phare Internet στην ακόλουθη διεύθυνση

http: / /europa.eu.int en/comm/ dg 1a/phare.html
(η εν λόγω υπηρεσία θα ενημερώνει τακτικά τα πληροφο
ριακά στοιχεία σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα ) άμεσα
από τις υπεύθυνες αρχές ή, για τους μη έχοντες πρόσβαση
στο Internet, κατόπιν αίτησης στην DGIA Information Unit Phare, μέσω τελεφάξ στον αριθμό ( 32-2) 299 17 77 .
Δεν πρέπει να καταρτισθούν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σε
αυτήν τη φάση. Προειδοποιήσεις σχετικά με τους διαγωνι
σμούς θα δημοσιεύοναι στην υπηρεσία Phare Internet στην
ακόλουθη διεύθυνση :

ρωσης .

http:/ /europa.eu.int en/comm/ dg 1 a/phare.html .

Αναθέτουσα αρχή : European Training Foundation, tel.
(39 11)630 23 09, facsimile (39 11)630 22 00 .

Πληροφορίες διατίθενται επίσης μέσω των Euro-Info Offices.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις Phare ,
μόνον ένα μέρος του προγράμματος θα ανατεθεί μέσω δια
γωνισμών κλειστής διαδικασίας.

Στοιχείο 3

Ανάπτυξη στρατηγικής - 330 000 Ecu

Phare — Εξασφάλιση της ποιότητας και άλλοι συναφείς τομείς (PRAQ III 1996-1999)
(96/C 296/ 19)

Στις 27.11.1995, εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Τρίτο
Περιφερειακό Πρόγραμμα σχετικά με την εξασφάλιση της
ποιότητας και άλλους συναφείς τομείς (PRAQ III) στο
πλαίσιο του προγράμματος Phare.

Οι κύριοι τομείς υποστήριξης του εν λόγω προγράμματος
είναι οι ακόλουθοι :

Τομέας υποστήριξης 1

Νομική μεταρρύθμιση - 1 800 000 Ecu
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες θα συνεισφέρουν οικονομικά
στο πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό ίσο με 30 000 000 Ecu,
το οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προϋπολογισμού
Β7-6000 - το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί
έως τις 31 . 12 . 1999 .

Παροχή νομικών συμβουλών με στόχο την προσαρμογή και
την επέκταση των εθνικών νομοθεσιών σε όλους τους τομείς
του προγράμματος (καθιέρωση προτύπων, μετρολογία, επι
κύρωση, πιστοποίηση και δοκιμή, εξασφάλιση της ποιό
τητας).
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Επισκέψεις/σεμινάρια από ειδικούς με στόχο την προβολή
της κοινοτικής προσέγγισης σε κυβερνητικό επίπεδο.

Νομική ευθυγράμμιση και εφαρμογή των κοινοτικών οδη
γιών και τεχνικών διατάξεων.

Τομέας υποστήριξης 2

Τομέας υποστήριξης 5

Προώθηση της εξασφάλισης της ποιότητας 3 000 000 Ecu

Κατάρτιση - 3 400 000 Ecu

Σταθερή κατάρτιση με στόχο την αποστελεσματική λει
τουργία των θεσμικών δομών.

Προώθηση των πρακτικών για την εξασφάλιση της ποιό
τητας στο πλαίσιο της βιομηχανίας και του ιδιωτικού τομέα
μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης,
καθώς και μέσω κατευθυντηρίων γραμμών.

Τομέας υποστήριξης 3

Διοίκηση, διαχείριση και επίβλεψη 3 200 000 Ecu.

Ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων 5 100 000 Ecu

Προγραμματισμός/παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολό

Συμμετοχή σε διασκέψεις, συνδρομή σε κοινοτικές βάσεις
δεδομένων και σε ευρωπαϊκά πρότυπα πληροφοριών, ανταλ
λαγή προσωπικού μεταξύ υπηρεσιών επικύρωσης.
Τομέας υποστήριξης 4

γηση 500 000 000 Ecu .

Απρόβλεπτα (3 % ) 1 000 000 Ecu.

H Επιτροπή συμφώνησε με την ΕΕΤ να αναλάβει τη διο
ίκηση και την επίβλεψη του αρχικού μέρους του προγράμ

Εναρμόνιση και ευθυγράμμιση των τεχνικών διατάξεων

ματος (4 820 000 Ecu , διάρκεια 24 μήνες). ΕΕΤ είναι η Ευρω
παϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, τηλ. (32-2) 550 09 54, τελεφάξ

12 000 000 Ecu .

(32-2 ) 550 08 19 .

Phare —

Πρόγραμμα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινοπραξιών στις Χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης/ΧΚΑΕ (JOP) — μέρη I και II
(96/C 296/20)

Στις 7. 11 . 1995, εγκρίθηκε απο την Επιτροπή το πρόγραμμα
για την προώθηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης κοι
νοπραξιών στις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης - μέρος Ι· την 1 . 12. 1995 εγκρίθηκε το μέρος II.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει οικονομικά στο
πρόγραμμα με ένα μέγιστο ποσό, ίσο με 70 000 000 Ecu, το
οποίο θα απορροφηθεί από τη θέση προϋπολογισμού
Β7-6000, περιλαμβανομένων των 2 μερών. Το πρόγραμμα θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 . 12 . 1999 .
Το πρόγραμμα αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της Κοινότητας, η οποία επιθυμεί να δημιουργήσει και να

αναπτύξει κοινοπραξίες στις ΧΚΑΕ. Αυτό θα βασιστεί σε
ένα δίκτυο οικονομικών διαμεσολαβητών οι οποίοι θα ανα
λάβουν την ευθύνη για την προώθηση, την αρχική εκτίμηση
και την υποστήριξη των σχεδίων όσον αφορά την κοινοτική
χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις ακόλουθες 4 περιπτώσεις :
Περίπτωση 1

Συγχρηματοδότηση σεμιναρίων και άλλων εκδηλωσεων
άμεσα σχετιζόμενων με τους στόχους του προγράμματος
και περιλαμβανομένων των μέτρων για την προώθησή του.

Περίπτωση 2

Χρηματοδότηση του κόστους για την εκπόνηση των προκα
ταρτικών και των οριστικών μελετών σκοπιμότητας που
είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Περίπτωση 3

Χρηματοδότηση κοινοπραξιών, με απόλυτη ή σχεδόν από
λυτη ισότητα μεταξύ των μελών της, μέσω συγχρηματοδό
τησης με τη συνεργασία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύ
ματος .

Περίπτωση 4

Χρηματοδότηση για τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας μεταξύ
του ιδρυτή και της κοινοπραξίας, ιδίως δε υπό τη μορφή
σεμιναρίων κατάρτισης.
H Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προ
γράμματος. Το λειτουργικό κόστος περιορίζεται στο 5%
του προϋπολογισμού (μέγιστο). Δεν πρέπει να καταρτισθούν
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς εργολήπτες όσον
αφορά τα εν λόγω ζητήματα, δεδομένου ότι το έργο έχει
ήδη ανατεθεί.

