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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων ελέγχου που εφαρµόζονται στη ζώνη της Σύµβασης για τη µελλοντική
πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό
φόρτωσης εφόσον, κατά τη διάρκεια, της εν λόγω
επιθεώρησης, διαπιστώνεται ότι τα αλιεύµατα αλιεύθηκαν
κατά παράβαση των µέτρων διατήρησης που θεσπίστηκαν
από την ΕΑΒΑΑ·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,

(6)

σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 15 της Σύµβασης της
ΕΑΒΑΑ, οι συστάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν την 1η
Ιουλίου 1999 και καθίστανται υποχρεωτικές έναντι των
συµβαλλοµένων µερών η Κοινότητα θα πρέπει να εφαρµόσει
τις εν λόγω συστάσεις·

(7)

προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της κοινοτικής αλιείας στη ζώνη διακανονισµού
της ΕΑΒΑΑ, καθώς και η συµπλήρωση των µέτρων ελέγχου
που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη
θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή
αλιευτική πολιτική (3), θα πρέπει να καθοριστούν ορισµένα
ειδικά µέτρα ελέγχου, ιδίως για τη συµµετοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες, για τη σήµανση και τα απαραίτητα
έγγραφα των σκαφών και τα αλιευτικά εργαλεία τους, για
την καταχώρηση και την έκθεση των αλιευµάτων καθώς και
για τη µεταφόρτωση των ιχθύων·

(8)

το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93 προβλέπει ότι, κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε,
εκτός από τα όρια, της κοινοτικής ζώνης αλιείας, οι δραστηριότητες των σκαφών του να υπόκεινται σε κατάλληλο
έλεγχο και, εφόσον υφίστανται σχετικές κοινοτικές υποχρεώσεις, σε επιθεωρήσεις και σε εποπτεία κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που εφαρµόζονται στα ύδατα αυτά· θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
προβλεφθεί ότι, τα κράτη µέλη, των οποίων τα αλιευτικά
σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισµού της
ΕΑΒΑΑ, να ορίσουν στο σύστηµα επιθεωρητές προκειµένου
να διενεργούν τον έλεγχο και την εποπτεία, καθώς και τα
απαραίτητα µέσα επιθεώρησης·

(9)

προς το συµφέρον του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη της ΕΑΒΑΑ, είναι αναγκαία η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών καθώς και των κρατών µελών
µε την Επιτροπή, στην εφαρµογή του συστήµατος·

(10)

εναπόκειται στα κράτη µέλη να µεριµνούν ώστε οι επιθεωρητές τους να εφαρµόζουν τις διαδικασίες επιθεώρησης που
έχουν θεσπιστεί από την ΕΑΒΑΑ·

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

η Σύµβαση για τη µελλοντική πολυµερή συνεργασία στον
τοµέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, η οποία
στο εξής αποκαλείται «Σύµβαση ΕΑΒΑΑ», εγκρίθηκε µε την
απόφαση 81/608/ΕΟΚ (2) και άρχισε να ισχύει στις 17
Μαρτίου 1982·

(2)

η Σύµβαση ΕΑΒΑΑ θεσπίζει το απαραίτητο πλαίσιο για µια
πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της ορθολογικής
διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, στη ζώνη
που ορίζεται από τη Σύµβαση·

(3)

η Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού εξέδωσε,
κατά τη 17η ετήσια συνεδρίασή της, στις 17, 18, 19 και 20
Νοεµβρίου 1998, δύο συστάσεις για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου και επιβολής της εφαρµογής που εφαρµόζεται
στα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στις ζώνες
που βρίσκονται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας
των συµβαλλοµένων µερών στη ζώνη της Σύµβασης (το
οποίο στο εξής αποκαλείται «σύστηµα») και προγράµµατος
που αποσκοπεί στην προώθηση της τήρησης, εκ µέρους των
σκαφών των µη συµβαλλοµένων µερών, των συστάσεών της,
µε σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους τήρησης των µέτρων
διατήρησης και διαχείρισης εκ µέρους του ΕΑΒΑΑ (το οποίο
στο εξής αποκαλείται «πρόγραµµα»)·

(4)

(5)

το σύστηµα προβλέπει µέτρα ελέγχου που εφαρµόζονται
στα σκάφη που φέρουν σηµαία των συµβαλλοµένων µερών
και τα οποία δραστηριοποιούνται στη ζώνη της ΕΑΒΑΑ
καθώς και σύστηµα επιθεώρησης εν πλω, το οποίο περιλαµβάνει ιδίως διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας καθώς
και διαδικασίες σε περίπτωση παραβάσεων, που πρέπει να
τεθούν σε εφαρµογή από τα συµβαλλόµενα µέρη·
το πρόγραµµα προβλέπει την υποχρεωτική επιθεώρηση των
σκαφών των µη συµβαλλοµένων µερών, εφόσον τα σκάφη
αυτά εισέρχονται εκουσίως στα λιµάνια των συµβαλλοµένων
µερών καθώς και την απαγόρευση της εκφόρτωσης και µετα-

(1) Γνώµη που δόθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 227 της 12.8.1981, σ. 21.

(3) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σ. 5).
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(11)

οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να συνεργάζονται στην επιθεώρηση του σκάφους τους σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό·

(12)

θα πρέπει να προσδιοριστούν οι διαδικασίες που πρέπει να
εφαρµόζονται στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες
παραβάσεων, και ιδίως σοβαρών παραβάσεων· για το σκοπό
αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ο κατάλογος των πράξεων που
θεωρούνται ως σοβαρές παραβάσεις·

(13)

θα πρέπει να προβλεφθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
προγράµµατος στην Κοινότητα·

(14)

δυνάµει της συνθήκης, η εξουσία στα εσωτερικά ύδατα και
λιµάνια, ασκείται από τα κράτη µέλη· ωστόσο, όσον αφορά
την πρόσβαση στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Κοινότητας
από σκάφη µη συµβαλλοµένου µέρους, τα οποία έγιναν
αντιληπτά ότι ασκούσαν δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισµού της ΕΑΒΑΑ, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν
συµπληρωµατικά οµοιόµορφα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο,
κατά τρόπο ώστε οι δραστηριότητες των εν λόγω σκαφών
στους λιµένες της Κοινότητας µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο ρύθµισης για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που έχουν θεσπιστεί από την ΕΑΒΑΑ·

(15)

θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία για τη θέσπιση των
λεπτοµερειών εφαρµογής του συστήµατος·

(16)

τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1)·

(17)

προκειµένου να κτηθεί πείρα για τον οριστικό καταµερισµό
των καθηκόντων, είναι σκόπιµο, ορισµένες διατάξεις σχετικά
µε τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που θα διενεργούνται
σε συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής
να εφαρµοσθούν για περιορισµένο διάστηµα εν αναµονή
αποφάσεως για το τελικό καθεστώς,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις γενικές αρχές και τους όρους
σχετικά µε την εφαρµογή, εκ µέρους της Κοινότητας:
α) του συστήµατος ελέγχου και επιβολής της εφαρµογής που
εφαρµόζεται στα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στις
ζώνες που βρίσκονται πέραν των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας
στη ζώνη ΕΑΒΑΑ·
β) του προγράµµατος που αποσκοπεί στην προώθηση της τήρησης,
εκ µέρους των σκαφών µη συµβαλλοµένου µέρους, των συστάσεων που έχουν θεσπιστεί από την ΕΑΒΑΑ.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
1. «Ζώνη διακανονισµού»: τα ύδατα της ζώνης της Σύµβασης,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της Σύµβασης
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΑΒΑΑ, τα οποία βρίσκονται πέραν των υδάτων υπό τη
δικαιοδοσία συµβαλλοµένων µερών της ΕΑΒΑΑ·
2. «αλιευτικοί πόροι»: οι αναφερόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της Σύµβασης ΕΑΒΑΑ·
3. «πόροι που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης»: οι αλιευτικοί
πόροι που υπόκεινται σε συστάσεις που εκδίδονται δυνάµει
της Σύµβασης και απαριθµούνται στο παράρτηµα· το
παράρτηµα µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 29, παράγραφος 2·
4. «αλιευτικές δραστηριότητες»: η αλιεία, οι εργασίες µεταποίησης ιχθύων, η µεταφόρτωση ιχθύων ή προϊόντων µε βάση
τους ιχθείς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει ως
σκοπό ή έχει σχέση µε την αλιεία στη ζώνη διακανονισµού·
5. «επιθεωρητής ΕΑΒΑΑ»: επιθεωρητής που έχει οριστεί στο
σύστηµα από ένα αυµβαλλόµενο µέρος ΕΑΒΑΑ·
6. «επιβίβαση»: η επιβίβαση επί αλιευτικού σκάφους επιθεωρητών
της ΕΑΒΑΑ µε σκοπό την πραγµατοποίηση επιθεώρησης·
7. «παράβαση»: οποιαδήποτε δραστηριότητα ή παράλειψη αλιευτικού σκάφους που παρέχει σοβαρούς λόγους υπονοιών ότι
διέπραξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
και οποιουδήποτε άλλου κανονισµού µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στη σύσταση της ΕΑΒΑΑ, η οποία καταχωρήθηκε σε
έκθεση επιθεώρησης σύµφωνα µε το σύστηµα·
8. «σοβαρή παράβαση»:
α) αλιεία χωρίς την κατοχή ισχύουσας άδειας, η οποία να
έχει χορηγηθεί από το κράτος σηµαίας·
β) αλιεία χωρίς ή µετά την εξάντληση ποσόστωσης·
γ) χρησιµοποίηση απαγορευµένων αλιευτικών εργαλείων·
δ) δήλωση προδήλως ανακριβής όσον αφορά τα αλιεύµατα·
ε) επανειληµµένη παράλειψη τήρησης της υποχρεώσεως κοινοποίησης των µετακινήσεων και των αλιευµάτων·
στ) άρνηση χορήγησης άδειας σε επιθεωρητή να εκτελέσει τα
καθήκοντά του·
ζ) διεξαγωγή κατευθυνόµενης αλιείας αποθέµατος το οποίο
υπόκειται σε συµφωνία προσωρινής παύσης της αλιείας ή
για το οποίο απαγορεύεται η αλιεία·
η) πλαστογράφηση ή παραποίηση των σηµάνσεων, ή των
σηµείων αναγνώρισης ή νηολόγησης ενός αλιευτικού σκάφους·
θ) παραποίηση, µεταβολή ή εξαφάνιση των αποδεικτικών
στοιχείων που ενδιαφέρουν µια έρευνα·
ι) διάτραξη πολλαπλών παραβάσεων, οι οποίες, συγκεντρωτικά συνιστούν αθέτηση µέτρων διατήρησης και διαχείρισης·
9. «δεόντως εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής»: επιθεωρητής της
ΕΑΒΑΑ, ο οποίος είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένος από το
κράτος µέλος σηµαίας του σκάφους, για το οποίο υπάρχουν
υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρή παράβαση·
10. «σκάφος µη συµβαλλόµενου µέρους»: σκάφος το οποίο
παρατηρήθηκε και αναφέρθηκε ως ασχοληθέν µε αλιευτικές
δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισµού της ΕΑΒΑΑ και:
i) το οποίο φέρει τη σηµαία κράτους που δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης ΕΑΒΑΑ, ή
ii) για το οποίο υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είναι χωρίς
εθνικότητα.
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ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒΑΑ
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών τίτλος εφαρµόζεται σε όλα τα κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη που ασκούν, ή έχουν την πρόθεση να ασκήσουν δραστηριότητες εµπορικής αλιείας που έχει ως στόχο τους αλιευτικούς
πόρους της ζώνης διακανονισµού.
2. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη
ζώνη διακανονισµού και διατηρούν επ’ αυτών ιχθείς που προέρχονται από τη ζώνη αυτή, ενεργούν σύµφωνα µε τους στόχους και τις
αρχές της Σύµβασης ΕΑΒΑΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 4
Κοινοτική συµµετοχή
1. Μόνο τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική
άδεια αλιείας, η οποία έχει χορηγηθεί από το κράτος µέλος της
σηµαίας τους, έχουν δικαίωµα, βάσει των όρων που αναγράφονται
στην άδεια, να αλιεύουν, να διατηρούν επ’ αυτών, να µεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους που προέρχονται
από τη ζώνη διακανονισµού.
2. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό
µέσο, τον κατάλογο όλων των σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους
και είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα, τα οποία επιτρέπεται να
αλιεύουν στη ζώνη διακανονισµού, και ιδίως τα σκάφη που έχουν
το δικαίωµα να αλιεύουν απευθείας έναν ή περισσότερους από τους
πόρους που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης καθώς και όλες τις
τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται το αργότερο στις 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους και 5
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την είσοδο του σκάφους στη ζώνη
διακανονισµού. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές
αµελλητί στη γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ.
3. Η µορφή διαβίβασης του καταλόγου που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 και των προδιαγραφών, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 29, παράγραφος 2.
Άρθρο 5
Καταχώρηση των αλιευµάτων και της αλιευτικής προσπάθειας
1. Επιπλέον των πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο 6
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών καταγράφουν στο ηµερολόγιο του
πλοίου την είσοδο και την έξοδο από τη ζώνη διακανονισµού.
2. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών τηρούν για
τα µεταποιηµένα ή κατεψυγµένα αλιεύµατα των πόρων που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης και απαριθµούνται στο παράρτηµα:
α) ηµερολόγιο παραγωγής του πλοίου, στο οποίο να αναγράφεται,
ανά είδος και ανά µεταποιηθέν προϊόν, η συνολική παραγωγή, ή
β) σχέδιο στοιβασίας, ανά είδος, των µεταποιηθέντων προϊόντων,
βάσει του οποίου εντοπίζονται τα µεταποιηθέντα προϊόντα µέσα
στο κήτος.

3. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29,
παράγραφος 2.
Άρθρο 6
Έκθεση για τα αλιεύµατα των πόρων που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης
1. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διαβιβάζουν
στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της σηµαίας τους, έκθεση
µε τίτλο «έκθεση αλιευµάτων», εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο.
Οι εκθέσεις για τα αλιεύµατα των πόρων που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης, περιλαµβάνουν:
α) τις ποσότητες που διατηρούνται επί του σκάφους, όταν οι
πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εισέρχονται στη ζώνη
διακανονισµού. Η έκθεση πρέπει να διαβιβάζεται όχι νωρίτερα
από 12 ώρες και όχι αργότερα από 6 ώρες πριν κάθε είσοδο
στη ζώνη διακανονισµού·
β) τα εβδοµαδιαία αλιεύµατα. Η έκθεση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται για πρώτη φορά το αργότερο στο τέλος της έβδοµης ηµέρας
µετά την είσοδο του σκάφους στη ζώνη διακανονισµού ή όταν
το αλιευτικό ταξίδι διαρκεί περισσότερο από 7 ηµέρες, το
αργότερο, την ∆ευτέρα για τα αλιεύµατα που αλιεύθηκαν στη
ζώνη διακανονισµού κατά την προηγούµενη εβδοµάδα που
έληξε τα µεσάνυχτα της Κυριακής·
γ) τις ποσότητες που διατηρούνται επί του σκάφους όταν ένα
σκάφος εξέρχεται από τη ζώνη διακανονισµού. Η έκθεση αυτή
πρέπει να διαβιβάζεται όχι ενωρίτερα από 8 ώρες και όχι αργότερα από 6 ώρες πριν από κάθε έξοδο από τη ζώνη διακανονισµού. Πρέπει να περιλαµβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιµο τον
αριθµό των ηµερών αλιείας και τα αλιεύµατα που αλιεύθηκαν
στη ζώνη διακανονισµού·
δ) τις ποσότητες που φορτώθηκαν και εκφορτώθηκαν για κάθε
µεταφόρτωση ιχθύων κατά τη διάρκεια παραµονής του σκάφους
στη ζώνη διακανονισµού. Η έκθεση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται
το αργότερο εντός 24ώρου µετά το πέρας της µεταφόρτωσης.
2. Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει τις εκθέσεις αλιευµάτων στην
γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ, µε ηλεκτρονικό µέσο, αµέσως µετά τη
λήψη τους.
3. Οι εκθέσεις αλιευµάτων διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών προκειµένου να διαβιβασθούν και στη γραµµατεία
της ΕΑΒΑΑ (1).
4. Τα δεδοµένα σχετικά µε τις εκθέσεις αλιευµάτων καταχωρούνται από τα κράτη µέλη στη βάση δεδοµένων που αναφέρεται στο
άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
5. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα η µορφή και οι προδιαγραφές για τη διαβίβαση που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29, παράγραφος 2.
(1) Ως ad hoc ρύθµιση µόνον για το 2000.
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Άρθρο 7
Συνολική έκθεση των αλιευµάτων και της αλιευτικής
προσπάθειας
1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν, µε ηλεκτρονικό µέσο, την Επιτροπή πριν την 15η κάθε µηνός, σχετικά µε τις ποσότητες των
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και αλιεύθηκαν στη
ζώνη διακανονισµού, οι οποίες εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν
κατά τη διάρκεια, του προηγουµένου µηνός.
2. Παρά το άρθρο 3 παράγραφος 2, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται επίσης στους πόρους που αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης, οι
οποίοι αλιεύθηκαν στη ζώνη της Σύµβασης υπό τη δικαιοδοσία των
κρατών µελών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.
3. Ο κατάλογος των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
καθώς και η µορφή διαβίβασης των δεδοµένων, θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.
Άρθρο 8 (1)
Σύστηµα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (σύστηµα
ΣΠΣ)
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, οι πληροφορίες που λαµβάνονται
από το σύστηµα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ)
αναφορικά µε τα σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους, τα οποία
αλιεύουν στη ζώνη διακανονισµού, να διαβιβάζονται, µε ηλεκτρονικό µέσο, στη γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ, εγκαίρως και σύµφωνα µε
τη µορφή και τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε τη διαδικασία
του άρθρου 29 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
Μεταφόρτωση
Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη δεν προβαίνουν σε επιχειρήσεις
µεταφόρτωσης στη ζώνη διακανονισµού εφόσον δεν έχουν λάβει
προηγούµενη άδεια, από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους,
τη σηµαία του οποίου φέρουν και στο οποίο είναι νηολογηµένα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 10 (1)
Γενικοί κανόνες επιθεώρησης και εποπτείας
1. Τα κράτη µέλη, των οποίων τα αλιευτικά σκάφη διαθέτουν την
άδεια να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισµού, ορίζουν στο σύστηµα
επιθεωρητές για την πραγµατοποίηση της εποπτείας και της
επιθεώρησης.
2. Κάθε κράτος µέλος ενεργεί τα δέοντα ώστε να εξασφαλίζει ότι
οι επιθεωρητές της ΕΑΒΑΑ µπορούν να πραγµατοποιούν επιθεωρήσεις επί των σκαφών που φέρουν τη σηµαία του.
3. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε, οι επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από τους επιθεωρητές του, να διενεργούνται κατά
τρόπο που να µην προκαλεί διακρίσεις και σύµφωνα µε το
σύστηµα. Ο αριθµός των επιθεωρήσεων πρέπει να στηρίζεται στο
(1) Ως ad hoc ρύθµιση µόνον για το 2000.
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µέγεθος των στόλων των συµβαλλόµενων µερών που είναι παρόντα
στη ζώνη διακανονισµού, λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο παραµονής
των στόλων αυτών µέσα στη ζώνη.
4. Η Επιτροπή µπορεί να ορίσει κοινοτικούς επιθεωρητές στο
σύστηµα.

Άρθρο 11 (1)
Μέσα επιθεώρησης
1. Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή, δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 4, θέτουν στη διάθεση των επιθεωρητών τους επαρκή µέσα
προκειµένου να µπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους όσον
αφορά την εποπτεία και την επιθεώρηση. Για τον σκοπό αυτό,
διαθέτουν στο σύστηµα σκάφη επιθεώρησης καθώς και αεροσκάφη.
2. Η Επιτροπή συντονίζει τις δραστηριότητες εποπτείας και
επιθεώρησης για την Κοινότητα. Μπορεί, για το σκοπό αυτό, να
καταρτίσει µαζί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, κοινά επιχειρησιακά προγράµµατα εποπτείας και επιθεώρησης που θα επιτρέπουν
στην Κοινότητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που προβλέπονται από το σύστηµα. Τα κράτη µέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν
πόρους οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης, θεσπίζουν τα
αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρµογής των προγραµµάτων αυτών, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς
πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και ζώνες στις οποίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, µέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2000, τα ονόµατα των επιθεωρητών και των σκαφών
επιθεώρησης καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των αεροσκαφών
που προτίθενται να διαθέσουν στο σύστηµα κατά τη διάρκεια του
επόµενου έτους. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή
καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, προσωρινό σχέδιο
συµµετοχής της Κοινότητας στο σύστηµα για το υπό εξέταση
ηµερολογιακό έτος, το οποίο αποστέλλει στη γραµµατεία της
ΕΑΒΑΑ και στα κράτη µέλη.
4. Στο πλαίσιο της κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων
εποπτείας και επιθεώρησης, η Επιτροπή µεριµνά ώστε, στην
περίπτωση που, οποιαδήποτε στιγµή, περισσότερα από δέκα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ασχολούνται µε αλιευτικές δραστηριότητες
µε στόχο είδη που υπόκεινται σε ρύθµιση στη ζώνη διακανονισµού,
ένα σκάφος επιθεώρησης ενός κράτους µέλους να είναι παρόν στη
ζώνη ή να έχει συναφθεί συµφωνία µε ένα άλλο συµβαλλόµενο
µέρος για την εξασφάλιση της παρουσίας ενός σκάφους
επιθεώρησης.
5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε σκάφος που διατίθεται
στο σύστηµα και µεταφέρει επιθεωρητές καθώς και το βοηθητικό
σκάφος να υψώνουν ειδική σηµαία ή επισείοντα, ως ένδειξη ότι ο
επιθεωρητής εκτελεί επιθεώρηση δυνάµει του συστήµατος. Το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς επί των αεροσκαφών που διατίθενται στο σύστηµα κατά
τρόπο ώστε να είναι εύκολα ορατό. Η µορφή της ειδικής σηµαίας ή
του επισείοντος, καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 2.
6. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, µε ηλεκτρονικό
µέσο, την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων των σκαφών και των αεροσκαφών επιθεώρησης, σύµφωνα
µε τη µορφή που καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 29
παράγραφος 2.
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Άρθρο 12
Επιθεωρητής ΕΑΒΑΑ
1. Τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή, δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 4, χορηγούν σε κάθε επιθεωρητή ειδικό δελτίο ταυτότητας.
Κάθε επιθεωρητής πρέπει να φέρει το δελτίο αυτό ταυτότητας επ’
αυτού και να το παρουσιάζει κατά τη στιγµή επιβίβασής του επί
αλιευτικού σκάφους. Η µορφή του εν λόγω ειδικού δελτίου ταυτότητας καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 29
παράγραφος 2.
2. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι επιθεωρητές
να εκπληρώνουν το έργο τους σύµφωνα µε τους κανόνες που
καθορίζονται στο σύστηµα. Οι επιθεωρητές παραµένουν υπό τον
επιχειρησιακό έλεγχο των αρµόδιων αρχών τους και είναι υπόλογοι
έναντι αυτών.
Άρθρο 13
∆ιαδικασία εποπτείας
1. Οι επιθεωρητές της ΕΑΒΑΑ διενεργούν το έργο της εποπτείας
στηριζόµενοι σε οποιαδήποτε παρατήρηση αλιευτικών σκαφών, από
ένα σκάφος ή ένα αεροσκάφος που έχει διατεθεί στο σύστηµα.
Καταχωρούν τις παρατηρήσεις τους σε έκθεση παρατήρησης, της
οποίας η µορφή θεσπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
29 παράγραφος 2 και τις διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές τους.
2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν αµέσως, µε ηλεκτρονικό µέσο, την
έκθεση παρατήρησης στο κράτος σηµαίας στο οποίο υπάγεται το
παρατηρηθέν σκάφος ή στις αρχές που έχουν ορισθεί από το εν
λόγω κράτος, όπως κοινοποιήθηκαν από τη γραµµατεία της
ΕΑΒΑΑ, στη γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ καθώς και στην Επιτροπή.
∆ιαβιβάζουν επίσης το πρωτότυπο κάθε έκθεσης παρατήρησης και
οποιεσδήποτε φωτογραφίες στο κράτος της σηµαίας του σχετικού
σκάφους κατόπιν αιτήσεώς του.
Άρθρο 14
∆ιαδικασία επιθεώρησης
1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι επιθεωρητές
τους ΕΑΒΑΑ:
α) να µην διενεργούν καµία επιβίβαση χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση µε σήµα µέσω ασυρµάτου που διαβιβάζεται στο σκάφος
ή εφόσον το σκάφος δεν έχει λάβει το κατάλληλο σήµα µε τη
χρήση του διεθνούς κώδικα σηµάτων, που περλα,µβόινει την
ταυτότητα της οµάδας επιθεώρησης·
β) να µην δίδουν εντολή στο σκάφος, που αποτελεί αντικείµενο
επιβίβασης, να σταµατήσει ή να πραγµατοποιήσει ελιγµούς κατά
τη διάρκεια, µιας αλιευτικής δραστηριότητας, να ποντίσει στη
θάλασσα ή να ανασύρει αλιευτικά εργαλεία. Οι επιθεωρητές
µπορούν, ωστόσο, να διατάξουν τη διακοπή ή την καθυστέρηση
της πόντισης αλιευτικού εργαλείου µέχρις ότου επιβιβασθούν
επί του σκάφους, αλλά σε καµία περίπτωση περισσότερο από 30
λεπτά µετά τη λήψη του σήµατος·
γ) να λαµβάνουν µέτρα ώστε η διάρκεια, µιας επιθεώρησης να µην
υπερβαίνει τις 4 ώρες, ούτε να παρατείνεται πέραν της ανάσυρσης και της επιθεώρησης του διχτυού και των αλιευµάτων,
εάν οι διαδικασίες αυτές διαρκούν περισσότερο χρόνο. Εάν
διαπιστωθεί παράβαση, οι επιθεωρητές µπορούν να παραµείνουν
επί του σκάφους κατά τη διάρκεια, του χρόνου που χρειάζεται
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 στοιχείο β). Ωστόσο, σε ειδικές περιστάσεις, λαµβανο-
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µένου υπόψη του µεγέθους του αλιευτικού σκάφους και της
ποσότητας ιχθύων που διατηρείται επ’ αυτού, η διάρκεια,
επιθεώρησης µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα χρονικά όρια,
που αναφέρονται προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή, οι
επιθεωρητές δεν πρέπει να παραµείνουν για περισσότερο χρόνο
επί του σκάφους από το χρόνο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της επιθεώρησής τους. Οι λόγοι υπέρβασης του κανονικού χρόνου πρέπει να καταχωρούνται στην έκθεση
επιθεώρησης·
δ) να µην δηµιουργούν προβλήµατα όσον αφορά τη δυνατότητα
του πλοιάρχου να επικοινωνεί µε τις αρχές του κράτους σηµαίας
κατά τη διάρκεια, της επιβίβασης και της επιθεώρησης·
ε) να εκτελούν ελιγµούς σε απόσταση ασφάλειας από το αλιευτικό
σκάφος σύµφωνα µε τους κανόνες ναυσιπολοΐας·
στ) να αποφεύγουν να κάνουν χρήση βίας, εκτός όταν και στο
βαθµό που αυτό καθίσταται αναγκαίο προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλειά τους. Όταν πραγµατοποιούν τις επιθεωρήσεις τους επί των αλιευτικών σκαφών, οι επιθεωρητές δεν
φέρουν πυροβόλα όπλα·
ζ) να πραγµατοποιούν την επιθεώρησή τους κατά τρόπο ώστε να
προκαλείται η ελάχιστη διαταραχή και ενόχληση για το σκάφος,
τις δραστηριότητές του και τα αλιεύµατά του·
η) να συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 29, παράγραφος 2 και να τη διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές τους.
2. Οι επιθεωρητές έχουν την εξουσία να εξετάζουν όλες τις
κατάλληλες ζώνες, τις γέφυρες και χώρους του αλιευτικού σκάφους, τα αλιεύµατα (µεταποιηµένα ή όχι), τα δίχτυα και άλλα
αλιευτικά εργαλεία, τον εξοπλισµό καθώς και οποιοδήποτε
κατάλληλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της
τήρησης των µέτρων διατήρησης που έχουν θεσπισθεί από την
ΕΑΒΑΑ καθώς και να θέτουν ερωτήσεις στον πλοίαρχο ή σε
πρόσωπο που έχει ορισθεί από τον πλοίαρχο.
3. Κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησής τους, οι επιθεωρητές
µπορούν να ζητήσουν από τον πλοίαρχο οποιαδήποτε απαραίτητη
βοήθεια. Η έκθεση επιθεώρησης µπορεί να σχολιαστεί από τον
πλοίαρχο και πρέπει να υπογραφεί από τους επιθεωρητές στο τέλος
της επιθεώρησης. Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης πρέπει να
χορηγηθεί στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους.
4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οµάδες επιθεώρησης να
περιλαιµβάνουν στη σύνθεσή τους δύο τουλάχιστον επιθεωρητές
ΕΑΒΑΑ.
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις των πλοιάρχων των αλιευτικών σκαφών κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης
Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που υφίσταται επιβίβαση και επιθεώρηση του σκάφους του:
α) διευκολύνει την αποτελεσµατική και ασφαλή επιβίβαση·
β) συνεργάζεται και συνδράµει στην επιθεώρηση του αλιευτικού
σκάφους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό, και δεν παρεµποδίζει τους επιθεωρητές
ΕΑΒΑΑ να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ούτε προσπαθεί
να τους προκαλέσει φόβο ή να τους ενοχλήσει κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, και εξασφαλίζει την ασφάλειά τους·
γ) επιτρέπει στους επιθεωρητές να επικοινωνούν µε τις αρχές του
κράτους σηµαίας και του κράτους που προβαίνει στην
επιθεώρηση· και
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δ) επιτρέπει την πρόσβαση στις κατάλληλες ζώνες, γέφυρες,
χώρους του σκάφους, αλιεύµατα (µεταποιηµένα ή όχι), δίχτυα
και άλλα, αλιευτικά εργαλεία, εξοπλισµό και όλα τα κατάλληλα
έγγραφα·
ε) προσφέρει στους επιθεωρητές εύλογες ευκολίες, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεχοµένως, της διατροφής και της ενδιαίτησης, εφόσον παραµένουν επί του σκάφους σύµφωνα µε το άρθρο 18
παράγραφος 3·
στ) διευκολύνει την αποβίβαση των επιθεωρητών υπό συνθήκες
ασφάλειας.
Άρθρο 16
∆ιαδικασία σε περίπτωση παράβασης
1. Όταν ένας επιθεωρητής ΕΑΒΑΑ έχει σοβαρούς λόγους να
πιστεύει ότι ένα αλιευτικό σκάφος πραγµατοποίησε δραστηριότητα
αντίθετη προς τα µέτρα διατήρησης που θεσπίστηκαν από την
ΕΑΒΑΑ:
α) σηµειώνει την παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης·
β) λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει
την ασφάλεια, και τη συνέχεια των αποδεικτικών στοιχείων. Ένα
σηµείο αναγνώρισης τίθεται κατά σταθερό τρόπο σε οποιοδήποτε τµήµα του αλιευτικού εργαλείου, το οποίο φάνηκε κατά
την επιθεώρηση ότι χρησιµοποιήθηκε κατά παράβαση των
µέτρων·
γ) προσπαθεί αµέσως να επικοινωνήσει µε έναν επιθεωρητή ή µε τις
αρχές που ορίστηκαν από το κράτος σηµαίας στο οποίο ανήκει
στο επιθεωρηθέν αλιευτικό σκάφος·
δ) διαβιβάζει πάραυτα την έκθεση επιθεώρησης στις αρµόδιες
αρχές του.
2. Το κράτος µέλος, το οποίο προβαίνει στην επιθεώρηση ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, η Επιτροπή, κοινοποιεί, κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της ηµέρας έναρξης
επιθεώρησης, στο µέτρο του δυνατού, τα στοιχεία της παράβασης
που διαπράχθηκε από το επιθεωρηθέν σκάφος, στο κράτος σηµαίας
στο οποίο ανήκει το επιθεωρηθέν σκάφος καθώς και στην Επιτροπή.
3. Το κράτος µέλος, το οποίο προβαίνει στην επιθεώρηση, διαβιβάζει το πρωτότυπο της έκθεσης επιθεώρησης µαζί µε όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στις
αρµόδιες αρχές του κράτους σηµαίας στο οποίο ανήκει το επιθεωρηθέν σκάφος καθώς και ένα αντίγραφο στη γραµµατεία της
ΕΑΒΑΑ.
Άρθρο 17
Συνέχεια που δίνεται στις παραβάσεις
1. Όταν ένα κράτος µέλος λάβει από ένα άλλο συµβαλλόµενο
µέρος ή από ένα άλλο κράτος µέλος κοινοποίηση σχετικά µε
παράβαση που διαπράχθηκε από σκάφος που φέρει τη σηµαία του,
πρέπει να προβεί σε ταχείες ενέργειες, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία του, προκειµένου να λάβει και να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να διενεργήσει οποιαδήποτε αναγκαία έρευνα
όσον αφορά τη συνέχεια, που πρέπει να δοθεί στην παράβαση και,
στο µέτρο του δυνατού, να επιθεωρήσει το σκάφος.
2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες για τη λήψη των αποδεικτικών στοιχείων των παραβά-
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σεων και διαβιβάζουν στην Επιτροπή τη διεύθυνση των εν λόγω
αρχών.
Άρθρο 18
Ειδική διαδικασία σε περίπτωση σοβαρής παράβασης
1. Όταν ένα επιθεωρητής ΕΑΒΑΑ θεωρεί ότι συντρέχουν σοβαροί
λόγοι για να πιστεύει ότι ένα σκάφος διέπραξε σοβαρή παράβαση,
πληροφορεί σχετικά αµελλητί το κράτος της σηµαίας, τις αρχές
του, την Επιτροπή καθώς και τη γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ.
2. Προκειµένου να εξασφαλίσει τη συντήρηση των αποδεικτικών
στοιχείων, ο επιθεωρητής πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια, και τη συνέχεια, των
αποδεικτικών στοιχείων ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις παρεµβολές και τις οχλήσεις για τη λειτουργία του σκάφους.
3. Ο επιθεωρητής µπορεί να παραµείνει επί του αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται προκειµένου να
κοινοποιήσει στον δεόντως εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή τις πληροφορίες σχετικά µε την παράβαση, ή µέχρις ότου ληφθεί η απάντηση
του κράτους σηµαίας που ζητεί από τον επιθεωρητή να εγκαταλείψει το αλιευτικό σκάφος.
4. Το κράτος µέλος που προβαίνει στην επιθεώρηση αποφασίζει,
µε τη συναίνεση του κράτους της σηµαίας, εάν ο επιθεωρητής θα
παραµείνει επί του σκάφους κατά τη διάρκεια, αλλαγής της πορείας
του σκάφους. Το κράτος µέλος που προβαίνει στην επιθεώρηση,
αποφασίζει επίσης για την παρουσία επιθεωρητή ΕΑΒΑΑ κατά την
εµπεριστατωµένη επιθεώρηση του σκάφους που πραγµατοποιείται
στο λιµάνι. Πληροφορεί αµελλητί την Επιτροπή σχετικά µε τις
αποφάσεις που έλαβε σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο.
Άρθρο 19
Συνέχεια που δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις
1. Όταν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους της σηµαίας
λάβουν από επιθεωρητή ΕΑΒΑΑ την πληροφορία ότι, υπάρχει υπόνοια, σοβαρής παράβασης που διαπράχθηκε από αλιευτικό σκάφος
που φέρει τη σηµαία του, ή εάν η Επιτροπή λάβει µια τέτοια,
πληροφορία, οι εν λόγω αρµόδιες αρχές και η Επιτροπή ενηµερώνουν η µία την άλλη αµελλητί.
2. Μετά την πληροφορία που έλαβε δυνάµει της παραγράφου 1,
το κράτος µέλος της σηµαίας µεριµνά ώστε το σκάφος να επιθεωρηθεί εντός προθεσµίας 72 ωρών από δεόντως εξουσιοδοτηµένο
επιθεωρητή.
3. Ο δεόντως εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής επιβιβάζεται επί
του σχετικού αλιευτικού σκάφους και εξετάζει τα συστατικά στοιχεία της υποτιθέµενης σοβαρής παράβασης, τα οποία διαπιστώθηκαν από τον επιθεωρητή ΕΑΒΑΑ, και διαβιβάζει, το συντοµότερο
δυνατό, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους της σηµαίας και
στην Επιτροπή, τα αποτελέσµατα της εξέτασής του.
4. Μετά την κοινοποίηση των εν λόγω αποτελεσµάτων, και εάν η
υποτιθέµενη παράβαση είναι σοβαρή η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους της σηµαίας του επιθεωρηθέντος σκάφους, εφόσον δικαιολογείται από την κατάσταση, εντός προθεσµίας 24 ωρών, διατάσσει
η ίδια, ή εξουσιοδοτεί τον δεόντως εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή,
να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί προς ένα συγκεκριµένο
λιµάνι.
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Σε περίπτωση αλλαγής της πορείας, ο δεόντως εξουσιοδοτηµένος
επιθεωρητής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
εξασφαλίσει την ασφάλεια, και τη συνέχεια, των αποδεικτικών στοιχείων.

βάσει έκθεσης την οποία υπέβαλε επιθεωρητής βάσει του συστήµατος.

5. Κατά την άφιξη στο συγκεκριµένο λιµάνι, το σκάφος, για το
οποίο υφίστανται υπόνοιες παράβασης, υφίσταται εµπεριστατωµένη
επιθεώρηση που πραγµατοποιείται από την αρχή του κράτους
µέλους της σηµαίας και παρουσία επιθεωρητή ΕΑΒΑΑ, οποιουδήποτε άλλου συµβαλλόµενου µέρους που επιθυµεί να συµµετάσχει.

Έκθεση των παραβάσεων

Το κράτος µέλος σηµαίας ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά
µε τα αποτελέσµατα της εµπεριστατωµένης επιθεώρησης καθώς και
για τα µέτρα που έλαβε προκειµένου να δοθεί συνέχεια στην
παράβαση.
6. Εάν η αρµόδια, αρχή του κράτους µέλους της σηµαίας δεν
διατάξει την αλλαγή της πορείας προς ένα λιµάνι, πληροφορεί
αµελλητί την Επιτροπή σχετικά µε τους λόγους που έλαβε υπόψη
για την απόφασή της. Η Επιτροπή κοινοποιεί εν ευθέτω χρόνω στη
γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ την απόφαση αυτή καθώς και την αιτιολόγησή της.

Άρθρο 21

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν την 15η
Σεπτεµβρίου κάθε έτους, για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος,
έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες για την κατάσταση των διαδικασιών όσον αφορά τις κοινοποιηθείσες παραβάσεις των µέτρων
διατήρησης της ΕΑΒΑΑ. Οι παραβάσεις αυτές απαριθµούνται κατ’
έτος µέχρις ότου ληφθεί τελική απόφαση σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του εθνικού δικαίου.
2. Η έκθεση αναφέρει λεπτοµερώς την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι διαδικασίες (εκκρεµείς, στο στάδιο της έφεσης, στο
στάδιο της έρευνας, κλπ.), τις κυρώσεις ή πρόστιµα που περιγράφονται συγκεκριµένα (ήτοι: ύψος προστίµου, αξία κατασχεθέντων
ιχθύων ή/και αλιευτικού εργαλείου, γραπτή προειδοποίηση, κ.λπ.)
και περιλαµβάνει εξηγήσεις σε περίπτωση µη λήψης µέτρων.
Άρθρο 22

7. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 2.

Έκθεση δραστηριοτήτων επιθεώρησης
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις
15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, για το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος:

Άρθρο 20
Μεταχείριση των εκθέσεων επιθεώρησης
1. Τα κράτη µέλη αποδίδουν στις εκθέσεις που συντάχθηκαν από
τους επιθεωρητές ΕΑΒΑΑ των άλλων συµβαλλοµένων µερών και
των άλλων κρατών µελών την ίδια αξία µε εκείνη των εκθέσεων που
συντάχθηκαν από τους δικούς του επιθεωρητές.
2. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη προκειµένου να διευκολύνουν δικαστικές ή άλλες διαδικασίες που διεξάγονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους

α) τον αριθµό των επιθεωρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από το
κράτος αυτό, στο πλαίσιο του συστήµατος, προσδιορίζοντας
τον αριθµό των επιθεωρήσεων επί των σκαφών κάθε συµβαλλοµένου µέρους και, στην περίπτωση παράβασης, την ηµεροµηνία
και το στίγµα της επιθεώρησης του σχετικού σκάφους και τη
φύση της υποτιθέµενης παράβασης·
β) τον αριθµό των ωρών πτήσεων εποπτείας ΕΑΒΑΑ, τον αριθµό
των παρατηρήσεων και τον αριθµό των εκθέσεων εποπτείας που
συντάχθηκαν µαζί µε τη συνέχεια που δόθηκε στις εκθέσεις
αυτές.

TΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Άρθρο 23

Άρθρο 25

∆ιαβίβαση της έκθεσης παρατήρησης
1. Αµέσως µετά τη λήψη της έκθεσης παρατήρησης ενός σκάφους µη συµβαλλοµένου µέρους ενός επιθεωρητή ΕΑΒΑΑ, το
αφορώµενο κράτος µέλος, διαβιβάζει την πληροφορία αυτή,
αµελλητί, στη γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ και στην Επιτροπή, και
εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν, στο σκάφος, πληροφορώντας το
ότι τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στο κράτος της σηµαίας του.
2. Η Επιτροπή κοινοποιεί αµελλητί σε όλα τα κράτη µέλη κάθε
έκθεση παρατήρησης που έλαβε µε τη µορφή κοινοποίησης από τη
γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ ή από ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
Άρθρο 24
Μεταφόρτωση
Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να δέχονται µεταφορτώσεις ιχθύων από σκάφος ενός µη συµβαλλοµένου µέρους.

Παρακολούθηση/επιθεώρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
σκαφών µη συµβαλλοµένου µέρους
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κάθε σκάφος µη συµβαλλοµένου µέρους, το οποίο εισέρχεται σε λιµάνι που ορίστηκε κατά την
έννοια του άρθρου 28 στοιχείο ε) παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, να επιθεωρείται από τις αρµόδιες αρχές του.
Μέχρις ότου περατωθεί η επιθεώρηση, απαγορεύεται η εκφόρτωση
ή/και µεταφόρτωση των αλιευµάτων του σκάφους αυτού.
2. Εάν, µετά το πέρας της επιθεώρησης, οι αρµόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι, το σκάφος µη συµβαλλοµένου µέρους διατηρεί επ’
αυτού πόρους που αποτελούν αντικείµενο σύστασης της ΕΑΒΑΑ,
που έχει ενσωµατωθεί στο κοινοτικό δίκαιο, το σχετικό κράτος
µέλος απαγορεύει την εκφόρτωση ή/και µεταφόρτωση.
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3. Ωστόσο, η απαγόρευση αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο πλοίαρχος του επιθεωρούµενου σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές του σχετικού κράτους µέλους ότι:

30. 12. 1999
Άρθρο 26

Συνέχεια που δίνεται στις επιθεωρήσεις

α) το αλίευµα που διατηρείται επί του σκάφους αλιεύθηκε εκτός
της ζώνης διακανονισµού· ή

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή τα αποτελέσµατα κάθε επιθεώρησης και, ενδεχοµένως, οποιαδήποτε απαγόρευση εκφόρτωσης ή/και µεταφόρτωσης που επιβλήθηκε µετά την
εν λόγω επιθεώρηση.

β) το αλίευµα που διατηρείται επί του σκάφους αλιεύθηκε
σύµφωνα µε τα κοινοτικά µέτρα διατήρησης.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την πληροφορία αυτή αµέσως στη
γραµµατεία της ΕΑΒΑΑ και, το συντοµότερο δυνατόν, στο κράτος
της σηµαίας του επιθεωρηθέντος σκάφους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Τήρηση του απορρήτου
Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή
τηρούν τους κανόνες σχετικά µε την τήρηση απορρήτου που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 2.
Άρθρο 28
Οι απαραίτητοι κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 5 παράγραφος
3, του άρθρου 6 παράγραφος 5, του άρθρου 7 παράγραφος 3, του
άρθρου 8, του άρθρου 11 παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 12
παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφος 1, του άρθρου 14
παράγραφος 1 στοιχείο η, του άρθρου 19 παράγραφος 7 και του
άρθρου 27 του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται από το
άρθρο 29 παράγραφος 2.
Άρθρο 29
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης αλιευµάτων
και υδατοκαλλιέργειας (καλούµενη στο εξής «η Επιτροπή»).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος
που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3
και στα άρθρα 8, 10 και 11 παραµένουν σε ισχύ, σε ad hoc βάση
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000. Πριν από τις 30 Σεπτεµβρίου 2000
το αργότερο, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για τη
θέσπιση οριστικού καθεστώτος. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 37 της συνθήκης,
θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, το
αργότερο.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Απόθεµα
Γεωγραφική περιοχή/ζώνη CIEM
Κοινή ονοµασία

Επιστηµονική ονοµασία

Κοκκινόψαρο του βυθού

Sebastes mentella

V, XII, XIV

Νορβηγική ατλαντικοσκανδιναβική ρέγγα

Clupea harengus

I, II

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VII, XII, XIV

Σκουµπρί

Scomber scombrus

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

L 337/10

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30. 12. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια
στον τοµέα της αλιείας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

θα πρέπει να καθορισθούν οι διατάξεις σχετικά µε τον προγραµµατισµό·

(5)

τα πολυετή προγράµµατα προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους, τα οποία εγκρίθηκαν για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 ∆εκεµβρίου 2001, παραµένουν σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους· θα πρέπει να προβλεφθούν
οι κατάλληλες διατάξεις για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2002·

(6)

θα πρέπει να καθοριστούν οι διατάξεις παρακολούθησης και
θέσης σε εφαρµογή των πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού, ιδίως όσον αφορά τον µηχανισµό εγγραφών και
διαγραφών από τον αλιευτικό στόλο καθώς και τη ρυθµιστική πλαισίωση των κρατικών ενισχύσεων για την ανανέωση
του στόλου, τον εκσυγχρονισµό των σκαφών και την ίδρυση
κοινών επιχειρήσεων·

(7)

η παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας απολαύει ειδικού
καθεστώτος από απόψεως στόχων προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας· πρέπει η ιδιαιτερότητα αυτή να λάβει τη
µορφή συγκεκριµένων µέτρων στον παρόντα κανονισµό·

(8)

είναι αναγκαία κοινωνικοοικονοµικά συνοδευτικά µέτρα
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αναδιάρθρωση των
αλιευτικών στόλων·

(9)

θα πρέπει να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες χορήγησης ενισχύσεων για την προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων
πόρων, για την υδατοκαλλιέργεια, για τον εξοπλισµό αλιευτικών λιµένων, για τη µεταποίηση, για την εµπορία, για την
αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, καθώς και για την προώθηση
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

(10)

είναι σκόπιµο να περιληφθούν στις διαρθρωτικές παρεµβάσεις ορισµένα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα προς όφελος
των οργανώσεων παραγωγών, τα οποία εφαρµόζονται επί
του παρόντος δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/
92 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, περί
κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (8)· η προσθήκη αυτή δεν θα
πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τον κανονιστικό ρόλο των
οργανώσεων παραγωγών, όπως ορίζεται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92· επίσης, είναι σκόπιµο να περιληφθούν και άλλα µέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες·

(11)

θα πρέπει να καθοριστούν λεπτοµερείς κανόνες για τη
χορήγηση αποζηµιώσεων και χρηµατοδοτικών αντισταθµίσεων στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες σκαφών σε
περίπτωση προσωρινής παύσης της δραστηριότητας ή τεχνικών περιορισµών που επιβάλλονται σε ορισµένα είδη εξοπλισµού σκαφών ή σε αλιευτικές τεχνικές·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της
21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταµείων (4), ορίζει τους γενικούς στόχους και τα
καθήκοντα των διαρθρωτικών ταµείων και του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας, («ΧΜΠΑ»), την
οργάνωσή τους, τις µεθόδους παρέµβασης, τον προγραµµατισµό και τη γενική οργάνωση της συνδροµής των ταµείων
καθώς και τις γενικές χρηµατοδοτικές διατάξεις·
ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού
καθεστώτος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (5),
καθορίζει τους στόχους και τους γενικούς κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής επιβάλλεται, ιδιαίτερα, να ρυθµιστεί η εξέλιξη του κοινοτικού αλιευτικού στόλου κατ’
εφαρµογή των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 11 εναπόκειται στην Επιτροπή να µετατρέψει τις αποφάσεις αυτές σε συγκεκριµένα
µέτρα στο επίπεδο κάθε κράτους µέλους· πρέπει επίσης να
τηρηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση καθεστώτος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (6)·
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συµβουλίου, της
21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο
προσανατολισµού της αλιείας (7), καθορίζει τον συγκεκριµένο σκοπό των διαρθρωτικών ενεργειών στον τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού· στα
πλαίσια του άρθρου 4, το Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει,
το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, τους όρους και τις
προϋποθέσεις συµβολής του ΧΜΠΑ στην αναδιάρθρωση
του τοµέα προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η αναδιάρθρωση αυτή θα επιτύχει τους στόχους που έχουν ορισθεί·

ΕΕ C 16 της 21.1.1999, σ. 12.
ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 325.
ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 10.
ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως
λευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1181/98
9.6.1998, σ. 1).
6
( ) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως
λευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98
31.12.1998, σ. 5).
7
( ) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 54.

τροποποιήθηκε τε(ΕΕ L 164 της
τροποποιήθηκε τε(ΕΕ L 358 της

(8) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (ΕΕ L 350 της
31.12.1994, σ. 15).
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(12)

τα προγράµµατα πρέπει να προβλέπουν τα αναγκαία µέσα
για την εκτέλεση καινοτόµων µέτρων και τεχνικής βοήθειας·

(13)

η µόνιµη ισορροπία µεταξύ των υδρόβιων πόρων και της
εκµετάλλευσής τους και γενικότερα η λήψη υπόψη της
περιβαλλοντικής διάστασης αποτελούν για τον τοµέα της
αλιείας ζωτικής σηµασίας θέµατα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν, για το σκοπό αυτό, ενδεδειγµένα µέτρα τόσο για
τα στοιχεία που αποτελούν την τροφική αλυσίδα όσο και
για την υδατοκαλλιέργεια και την αλιευτική βιοµηχανία
µεταποίησης·

(14)

(15)

(16)

στην περίπτωση που τα προβλεπόµενα µέτρα δεν περιορίζονται στη χορήγηση κοινοτικής συνδροµής, είναι σκόπιµο
ιδίως να ρυθµιστούν τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων του
τοµέα, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 87 έως 89 της
συνθήκης και να ενσωµατωθεί κατά συνεκτικό τρόπο ο προγραµµατισµός της αναδιάρθρωσης των κοινοτικών αλιευτικών στόλων στο πλαίσιο του συνόλου της διαρθρωτικής
βοήθειας·
τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1)·
θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2468/98
του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, περί καθορισµού των κριτηρίων και όρων των κοινοτικών παρεµβάσεων
διαρθρωτικού χαρακτήρα στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης και εµπορίας των
προϊόντων τους (2) καθώς και άλλες διατάξεις· συγχρόνως,
για το σκοπό της ορθής εκτέλεσης των ενισχύσεων, ενεργειών και σχεδίων που εγκρίθηκαν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1999, θα πρέπει οι καταργηθείσες διατάξεις να παραµείνουν σε ισχύ για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 2
Μέσα

Το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας, αποκαλούµενο εφεξής «ΧΜΠΑ», µπορεί, υπό τους όρους που προβλέπονται
από τον παρόντα κανονισµό, να παράσχει συνδροµή στα µέτρα που
καθορίζονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, εντός των πεδίων που
καλύπτει η κοινή αλιευτική πολιτική, όπως καθορίζεται από το
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3
Κοινές διατάξεις
1.
Ο προγραµµατισµός, ο οποίος προσδιορίζεται στο άρθρο 9,
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, είναι σύµφωνος
προς τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και
προς τις διατάξεις των πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού
για τους αλιευτικούς στόλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του
παρόντος κανονισµού. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να επανεξετάζεται σε περίπτωση ανάγκης και, ιδίως, κατά τη λήξη κάθε περιόδου
εφαρµογής των πολυετών προγραµµάτων προγραµµατισµού.
Ο προγραµµατισµός καλύπτει το σύνολο των τοµέων που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
2.
Ο προγραµµατισµός των µέτρων που χρηµατοδοτούνται εν
µέρει από το ΧΜΠΑ στις περιοχές του στόχου αριθ. 1, γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999.

Στόχοι

Ο προγραµµατισµός των µέτρων που χρηµατοδοτούνται εν µέρει
από το ΧΜΠΑ, εκτός των περιοχών του στόχου αριθ. 1, γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999. Εφαρµόζονται το άρθρο 14 το
άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 3, πρώτο
εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφοι 5, 6, και 7, και το άρθρο 19
παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

1.
Ο παρών κανονισµός παρέχει ένα πλαίσιο για το σύνολο των
διαρθρωτικών µέτρων που εφαρµόζονται στον τοµέα της αλιείας,
στην επικράτεια κράτους µέλους, χωρίς να θίγονται οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου
1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 και των
στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως δε της διατήρησης
και της µακρόχρονης βιωσιµότητας των πόρων.

3.
Τα σχέδια, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο
β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, πρέπει να καταδεικνύουν ότι, οι κρατικές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη
των επιδιωκόµενων στόχων, και, ιδίως ότι, χωρίς κρατικές ενισχύσεις, δεν θα ήταν δυνατό να ανανεωθούν ή να εκσυγχρονισθούν οι
αφορώµενοι αλιευτικοί στόλοι και ότι τα προβλεπόµενα µέτρα δεν
θίγουν τη µακροπρόθεσµη ισορροπία των αλιευτικών πόρων.

Άρθρο 1

2.
Η διαρθρωτική πολιτική σε αυτόν τον τοµέα αποσκοπεί στον
προσανατολισµό και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσής του. Η
αναδιάρθρωση περιλαµβάνει ενέργειες και µέτρα µε διαρκή αντίκτυπο που συµβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1263/1999.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 19.

Το περιεχόµενο των σχεδίων καθορίζεται στο παράρτηµα Ι.
4.
Για το υπόλοιπο της περιόδου προγραµµατισµού που δεν
καλύπτεται ακόµη από εγκεκριµένο από την Επιτροπή πολυετές
πρόγραµµα προσανατολισµού, τα στοιχεία προγραµµατισµού είναι
απλώς ενδεικτικά αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται από τα κράτη
µέλη κατά την έγκριση του νέου πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού, σύµφωνα µε τους στόχους του.
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Άρθρο 4
Πολυετή προγράµµατα προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους
1.
Το Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, καθορίζει τους στόχους και τα µέτρα
για την αναδιάρθρωση του τοµέα της αλιείας. Με βάση αυτή την
απόφαση του Συµβουλίου, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, εγκρίνει
τα πολυετή προγράµµατα προσανατολισµού για κάθε κράτος
µέλος.
2.
Με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται ιδίως ένα σύνολο στόχων που συνοδεύονται
από µία σειρά µέτρων τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίησή
τους και καθιστούν δυνατή τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας σε µία συνολική και µακροπρόθεσµη προοπτική.
3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η
Μαΐου 2001 το αργότερο, τις πληροφορίες που προσδιορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, οι οποίες προορίζονται για την επεξεργασία των επόµενων πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού.
Άρθρο 5
Παρακολούθηση των πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού
1.
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ετησίως
στην Επιτροπή, πριν από την 1η Μαΐου, έγγραφο ανακεφαλαίωσης
για την πρόοδο του οικείου πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού. Εντός τριών µηνών µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η
Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εκτέλεση των πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες
σχετικά µε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών
και την παρακολούθηση των αλιευτικών προσπαθειών ανά τµήµα
του στόλου και ανά τύπο αλιείας, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη
των αντίστοιχων αλιευτικών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου
1998, σχετικά µε το κοινοτικό µητρώο αλιευτικών σκαφών (1), και
αριθ. 2091/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε τη διάκριση κατά τµήµατα του κοινοτικού αλιευτικού
στόλου και την κοινοτική αλιευτική προσπάθεια στο πλαίσιο των
πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού (2).
3.
Με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, ή δυνάµει των διατάξεων που προβλέπονται από τα πολυετή προγράµµατα προσανατολισµού, η Επιτροπή
µπορεί να επανεξετάσει και να προσαρµόσει οιοδήποτε πολυετές
πρόγραµµα προσανατολισµού, σεβόµενη την απόφαση του Συµβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
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5.
Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη
εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 24 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2847/93.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ

Άρθρο 6
Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισµός των αλιευτικών
σκαφών
1.
Η ανανέωση του στόλου και ο εκσυγχρονισµός των αλιευτικών σκαφών οργανώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο.
Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, µόνιµες ρυθµίσεις για την παρακολούθηση της ανανέωσης και του εκσυγχρονισµού του στόλου. Στα πλαίσια αυτών
των ρυθµίσεων, τα κράτη µέλη πρέπει να αποδεικνύουν ότι, η
διαχείριση των εγγραφών στον στόλο και των διαγραφών από
αυτόν γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αλιευτική ικανότητα δεν
υπερβαίνει τους ετήσιους στόχους που ορίζει το πολυετές πρόγραµµα προσανατολισµού, τόσο το γενικό στόχο όσο και το στόχο
που έχει τεθεί για τα οικεία τµήµατα, ή ενδεχοµένως, ότι η αλιευτική ικανότητα µειώνεται προοδευτικά µε σκοπό να επιτύχει αυτούς
τους στόχους.
Οι ρυθµίσεις αυτές λαµβάνουν ιδίως υπόψη ότι, η αλιευτική ικανότητα, πλην εκείνης των σκαφών συνολικού µήκους κάτω των 12
µέτρων εκτός από τις τράτες, που αποσύρθηκε µε κρατική ενίσχυση, δεν µπορεί να αντικαθίσταται.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα σαφούς και
ποσοτικά προσδιορισµένης αύξησης των στόχων αλιευτικής ικανότητας για µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας,
της ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας του προϊόντος και
των συνθηκών εργασίας, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω µέτρα δεν
συνεπάγονται αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης των οικείων
πόρων.
Κάθε τέτοιο αίτηµα εξετάζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Η διαχείριση οιασδήποτε αύξησης της ικανότητας γίνεται από τα κράτη µέλη βάσει των µονίµων ρυθµίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 7
Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας
1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα προσαρµογής
της αλιευτικής προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων των
πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού που αναφέρονται στο
άρθρο 4.

4.
Η Επιτροπή αποφασίζει για τις προσαρµογές που προβλέπονται στην παράγραφο 3, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Εφόσον απαιτείται, αυτό επιτυγχάνεται µε την οριστική παύση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών ή µε τον περιορισµό τους,
ή µε συνδυασµό των δύο µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ.

(1) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27.
(2) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 36.

2.
Τα µέτρα οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
των σκαφών µπορούν να αφορούν µόνο σκάφη δέκα ετών και πάνω.
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3.
Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των
σκαφών, µπορεί να επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) ∆ιάλυση του σκάφους·
β) οριστική µεταφορά του σκάφους σε τρίτη χώρα, µεταξύ άλλων
στα πλαίσια κοινής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 8,
κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες αρχές της σχετικής τρίτης
χώρας, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
i) υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράβαση του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων ή άλλους
στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και τις
συνθήκες εργασίας των αλιέων,
ii) η τρίτη χώρα στην οποία πρόκειται να µεταφερθεί το σκάφος δεν είναι χώρα υποψήφια για προσχώρηση,
iii) η µεταφορά έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αλιευτικής
προσπάθειας στους πόρους των οποίων γινόταν προηγουµένως εκµετάλλευση από το µεταφερόµενο σκάφος·
ωστόσο, το κριτήριο αυτό δεν ισχύει όταν το µεταφερόµενο
σκάφος έχει χάσει αλιευτικές δυνατότητες δυνάµει συµφωνίας µε την Κοινότητα ή δυνάµει άλλης συµφωνίας·
γ) οριστική µεταπήδηση του σκάφους σε άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από την αλιεία.
4.
Η ικανότητα των σκαφών, πλην των σκαφών συνολικού
µήκους κάτω των 12 µέτρων εκτός από τις τράτες που επιτρέπεται
να αντικαθίστανται χωρίς κρατική ενίσχυση, που υπόκεινται σε
µέτρο για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3, δεν µπορεί να αντικατασταθεί κατά κανένα τρόπο.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, ακυρώνονται όλες οι άδειες
αλιείας των αποσυρόµενων σκαφών και ότι οι αποσύρσεις σκαφών
κοινοποιούνται στο µητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας. Τα
κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα σκάφη που µεταφέρονται
σε τρίτες χώρες και δηλώνονται ως διαγραφέντα από το µητρώο
αποκλείονται οριστικά από την αλιεία στα κοινοτικά ύδατα.
5.
Οι κρατικές ενισχύσεις οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τα εξής ποσά:
α) Πριµοδοτήσεις διάλυσης
i) σκάφη δέκα έως δεκαπέντε ετών: βλέπε κλίµακες των
πινάκων 1 και 2 του παραρτήµατος IV,
ii) σκάφη µεταξύ 16 και 29 ετών: οι κλίµακες των πινάκων 1
και 2 µειώνονται κατά 1,5 % ανά έτος άνω των δεκαπέντε
ετών,
iii) σκάφη 30 ετών ή παλαιότερα: οι κλίµακες των πινάκων 1
και 2 µειώνονται κατά 22,5 %·
β) πριµοδοτήσεις οριστικής µεταφοράς στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης: τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος
3. Ωστόσο, δεν µπορεί να δοθεί καµία κρατική ενίσχυση για το
σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ
ή των 22 GT, ή ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερων·
γ) πριµοδοτήσεις για άλλες περιπτώσεις οριστικής µεταφοράς σε
τρίτη χώρα: τα µέγιστα ποσά πριµοδοτήσεων για διάλυση που
αναφέρονται στο σηµείο α), µειωµένα κατά 50 %. Ωστόσο, δεν
µπορεί να δοθεί καµία κρατική ενίσχυση για το σκοπό αυτό για
σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, ή
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ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερων, εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 6·
δ) πριµοδοτήσεις για άλλες περιπτώσεις οριστικής παύσης της
αλιευτικής δραστηριότητας: τα µέγιστα ποσά πριµοδοτήσεων
για διάλυση που αναφέρονται στο στοιχείο α), µειωµένα κατά
50 %. Ωστόσο, δεν µπορεί να δοθεί καµία κρατική ενίσχυση για
το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20
ΚΟΧ ή των 22 GT, εκτός εάν συντρέχουν οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 6.
6.
Παρά την παράγραφο 5 στοιχεία γ) και δ), όταν το σκάφος
εντάσσεται οριστικά στον τοµέα της διαφύλαξης της ιστορικής
κληρονοµιάς στο έδαφος κράτους µέλους, ή σε δραστηριότητες
αλιευτικής έρευνας ή εκπαίδευσης από δηµόσιους οργανισµούς ή
ηµικρατικούς φορείς κράτους µέλους, ή ακόµη, στον τοµέα του
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως από τρίτη χώρα, η
κρατική ενίσχυση χορηγείται υπό τους όρους που προβλέπονται
στην παράγραφο 5 στοιχείο α).
7.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, τα µέτρα περιορισµού των
αλιευτικών δραστηριοτήτων µπορούν να περιλαµβάνουν περιορισµούς ηµερών αλιείας ή παραµονής στη θάλασσα που επιτρέπονται
για καθορισµένες περιόδους. Για τα µέτρα αυτά, δεν χορηγούνται
κρατικές ενισχύσεις.
Άρθρο 8
Κοινές επιχειρήσεις
1.
Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν µέτρα για την προώθηση της δηµιουργίας κοινών επιχειρήσεων.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «κοινή επιχείρηση»
νοείται εµπορική επιχείρηση µε έναν ή περισσότερους εταίρους,
υπηκόους της τρίτης χώρας στην οποία είναι νηολογηµένο το
σκάφος.
2.
Εκτός από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 και
στο παράρτηµα ΙΙΙ για την χορήγηση πριµοδότησης οριστικής µεταφοράς, εφαρµόζονται οι εξής όροι:
α) ίδρυση και καταχώρηση εµπορικής επιχείρησης, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της τρίτης χώρας, ή συµµετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο επιχείρησης που έχει ήδη καταχωρηθεί, η οποία έχει ως
αντικείµενο εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα της αλιείας
στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία
τρίτης χώρας. Η συµµετοχή του κοινοτικού εταίρου πρέπει να
είναι σηµαντική και, κατά γενικό κανόνα, το µερίδιό του να
ανέρχεται µεταξύ του 25 % και 75 % του εταιρικού κεφαλαίου·
β) µεταβίβαση της κυριότητας του οριστικά µεταφεροµένου σκάφους στην κοινή επιχείρηση στην τρίτη χώρα. Κατά τη διάρκεια
πενταετούς περιόδου, το σκάφος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για αλιευτικές δραστηριότητες διαφορετικές από εκείνες που
επιτρέπονται από τις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας, ούτε
από άλλους πλοιοκτήτες.
3.
Οι
µπορούν
δότησης
στοιχείο

πριµοδοτήσεις για την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων δεν
να υπερβαίνουν το 80 % του µέγιστου ποσού της πριµοδιάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5
α).

Οι πριµοδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να σωρευθούν µε τις πριµοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχεία
α), γ) και δ).
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4.
Η αρχή διαχείρισης καταβάλλει το 80 % του ποσού της
πριµοδότησης στον αιτούντα κατά τον χρόνο της µεταφοράς του
σκάφους στην κοινή επιχείρηση, αφού ο αιτών προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης τραπεζικής εγγύησης για ποσό ίσο προς
το 20 % της πριµοδότησης.
5.
Ο αιτών υποβάλλει στην αρχή διαχείρισης, κάθε έτος και επί
πέντε διαδοχικά έτη από την ηµεροµηνία ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ή της συµµετοχής του κοινοτικού εταίρου στο εταιρικό
κεφάλαιο της επιχείρησης, έκθεση σχετικά µε την εκτέλεση του
σχεδίου δραστηριότητας, περιλαµβάνουσα στοιχεία σχετικά µε τα
αλιεύµατα και τις αγορές των αλιευτικών προϊόντων, ιδίως δε
προϊόντων που εκφορτώνονται στην Κοινότητα ή εξάγονται προς
αυτή, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα καθώς και από
τον ισολογισµό και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η
αρχή διαχείρισης διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή για ενηµέρωση.
Το υπόλοιπο της πριµοδότησης καταβάλλεται στον αιτούντα µετά
από δύο έτη δραστηριότητας και την παραλαβή των δύο πρώτων
εκθέσεων.
6.
Η εγγύηση αποδεσµεύεται, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι,
κατά τη στιγµή της έγκρισης της πέµπτης έκθεσης.
7.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον χρειάζεται, από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
Κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου και τον
εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών
1.
Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από το άρθρο
3 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, οι κρατικές ενισχύσεις για την
ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του στόλου, χορηγούνται µόνον
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, καθώς και εκείνες που παρατίθενται στο άρθρο 6 και στο παράρτηµα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι
τηρούνται οι συνολικοί ετήσιοι στόχοι του πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού:
α) κατά την τήρηση των ετήσιων στόχων των οικείων τµηµάτων, τα
κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, κατά την περίοδο
προγραµµατισµού 2000-2006, η προσθήκη νέας αλιευτικής
ικανότητας µε κρατική ενίσχυση αντισταθµίζεται από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον ίσης προς τη νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα
οικεία τµήµατα, λαµβανοµένης εν συνόλω, τόσο από άποψη
χωρητικότητας όσο και από άποψη ισχύος·
β) ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, εάν οι ετήσιοι στόχοι των οικείων
τµηµάτων δεν έχουν ακόµη τηρηθεί, τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι, κατά την περίοδο 2000-2001, η προσθήκη
νέας αλιευτικής ικανότητας µε κρατική ενίσχυση αντισταθµίζεται
από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον κατά 30 % µεγαλύτερης από τη νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα οικεία τµήµατα, λαµβανοµένης εν συνόλω, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και από
άποψη ισχύος. Η αποσυρόµενη ικανότητα δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί από καµία αλλη ικανότητα εκτός της νέας ικανότητας που προστίθεται µε κρατική ενίσχυση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από το παρόν σηµείο·
γ) κρατική ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται και για τον εξοπλισµό ή τον εκσυγχρονισµό των σκαφών εφόσον δεν συνεπάγεται αλιευτική ικανότητα από άποψη χωρητικότητας ή ισχύος.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 37
της συνθήκης, αποφασίζει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά
µε τις ενδεχοµένως απαιτούµενες προσαρµογές που θα πρέπει να
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ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2002 για τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
2.
Τα αποτελέσµατα των χορηγούµενων κρατικών ενισχύσεων
λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρµογής που προβλέπει το άρθρο 21.
3.
Οι δείκτες σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για
την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών
σκαφών που περιλαµβάνονται στα σχέδια, όπως προβλέπεται στο
παράρτηµα Ι, σηµείο 2, στοιχείο δ), πρέπει να καταρτίζονται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4.
Οι δαπάνες οι επιλέξιµες για κρατικές ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν µπορούν να υπερβούν τα εξής
ποσά:
α) ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών: διπλάσιο των κλιµάκων του
πίνακα 1 του παραρτήµατος IV·
β) εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών, συµπεριλαµβανοµένου,
ενδεχοµένως, του κόστους επανακαταµέτρησης της χωρητικότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της σύµβασης του 1969 για
την καταµέτρηση της χωρητικότητας (1): κλίµακες του πίνακα 1
του παραρτήµατος IV.
Άρθρο 10
Κοινές διατάξεις σχετικά µε τους αλιευτικούς στόλους
1.
Είναι δυνατό να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης
για την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισµό των σκαφών
µόνο εφόσον, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, το κράτος
µέλος:
α) έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο
5·
β) έχει συµµορφωθεί προς τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86
του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1986, για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των αλιευτικών σκαφών (2)·
γ) έχει θέσει σε εφαρµογή τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 και
δ) έχει συµµορφωθεί µε τους σφαιρικούς ετησίους στόχους, που
ορίζονται από τα πολυετή προγράµµατα προσανατολισµού.
2.
Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, στοιχείο α) έως δ), η Επιτροπή µπορεί να προσαρµόσει τους στόχους ως προς την ικανότητα που περιλαµβάνονται στο
πολυετές πρόγραµµα προσανατολισµού, υπό το πρίσµα των πληροφοριών που διαθέτει σχετικώς, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
3.
Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται για την σώρευση κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό στόλο:
α) οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισµό σκαφών δεν είναι επιλέξιµες κατά τη διάρκεια των πέντε ετών µετά τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για την ναυπήγηση του σχετικού σκάφους,
(1) ∆ιεθνής σύµβαση για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, η
οποία καταρτίστηκε στο Λονδίνο το 1969, υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).
2
( ) ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 της
29.12.1994, σ. 11).
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β) οι πριµοδοτήσεις για την οριστική απόσυρση κατά την έννοια
του άρθρου 7 παράγραφος 5 και οι πριµοδοτήσεις για την
ίδρυση κοινών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 8, δεν
είναι σωρεύσιµες µε άλλη κοινοτική ενίσχυση που χορηγείται
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού ή των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2908/83 (1), (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 (2), και (ΕΚ) αριθ.
2468/98. Οι πριµοδοτήσεις αυτές µειώνονται:
i) κατά ένα µέρος του ποσού που εισπράχθηκε προηγουµένως
σε περίπτωση ενίσχυσης για εκσυγχρονισµό ή/και πριµοδότησης για προσωρινή ένωση επιχειρήσεων· το µέρος αυτό
υπολογίζεται pro rata temporis της πενταετούς περιόδου
που προηγείται της οριστικής απόσυρσης ή της ίδρυσης
κοινής επιχείρησης,
ii) κατά το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε προηγουµένως
σε περίπτωση ενισχύσεων για την προσωρινή παύση των
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού και δυνάµει του άρθρου 14
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2468/98, οι οποίες καταβάλλονται εντός του έτους που προηγείται της οριστικής απόσυρσης ή της ίδρυσης κοινής επιχείρησης.
4.
Τυχόν ενίσχυση για ναυπήγηση ή εκσυγχρονισµό δυνάµει του
παρόντος κανονισµού, επιστρέφεται pro rata temporis, όταν το
σχετικό σκάφος διαγράφεται από το µητρώο αλιευτικών σκαφών
της Κοινότητας, εντός δέκα ετών από τη ναυπήγησή του, ή εντός
πέντε ετών από τις εργασίες εκσυγχρονισµού του.
Άρθρο 11
Παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον όρο «παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας» νοείται η αλιεία που ασκείται
από σκάφη ολικού µήκους κατώτερου των 12 µέτρων.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν συµπληρωµατικά
µέτρα, όπως προβλέπεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, για τη
βελτίωση των όρων άσκησης της παράκτιας αλιείας περιορισµένης
κλίµακας, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
3.
Στην περίπτωση κατά την οποία µία οµάδα ιδιοκτητών
σκαφών ή οικογενειών αλιέων της παράκτιας αλιείας περιορισµένης
κλίµακας εφαρµόζει συνεταιριστικά ένα ολοκληρωµένο συλλογικό
σχέδιο για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισµό αυτής της αλιευτικής δραστηριότητας, µπορεί να χορηγείται στους συµµετέχοντες
συνολική κατ’ αποκοπή πριµοδότηση, η οποία χρηµατοδοτείται εν
µέρει από το ΧΜΠΑ,
4.
Τα ακόλουθα σχέδια, µεταξύ άλλων, µπορούν να θεωρούνται
ως ολοκληρωµένα συλλογικά σχέδια για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:
— εξοπλισµός για την ασφάλεια επί του σκάφους και βελτίωση
των συνθηκών υγιεινής και εργασίας,
(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2908/83 του Συµβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου
1983, για την κοινή δράση αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισµού και
ανάπτυξης του τοµέα της αλιείας και ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας
(ΕΕ L 290 της 22.10.1983, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3733/85 (ΕΕ L 361 της
31.12.1985, σ. 78).
2
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1986, σχετικά µε κοινοτικές δράσεις για τη βελτίωση και την
προσαρµογή των διαρθρώσεων του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 376 της 31.12.1986, σ. 7)· κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3946/92 (ΕΕ L 401
της 31.12.1992, σ. 1).
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— τεχνολογικές καινοτοµίες (περισσότερο επιλεκτικές αλιευτικές
τεχνικές),
— οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας και της αλυσίδας επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά (προώθηση και προστιθέµενη
αξία των προϊόντων),
— επαγγελµατικός αναπροσανατολισµός ή κατάρτιση.
5.
Το κατ’ αποκοπήν ποσό πριµοδότησης δεν υπερβαίνει τα
150 000 ευρώ ανά ολοκληρωµένο συλλογικό σχέδιο. Η αρχή
διαχείρισης καθορίζει το ποσό της πριµοδότησης που καταβάλλεται
στην πραγµατικότητα καθώς και την κατανοµή του µεταξύ των
δικαιούχων, ανάλογα µε το µέγεθος του σχεδίου και τη χρηµατοδοτική συµβολή κάθε συµµετέχοντας.

Άρθρο 12
Μέτρα κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αλιεύς» νοείται
κάθε πρόσωπο που ασκεί την κύρια επαγγελµατική δραστηριότητά
του επί ενός θαλάσσιου µη παροπλισµένου αλιευτικού σκάφους.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν κοινωνικοοικονοµικά
µέτρα υπέρ των αλιέων που συνδέονται µε τα µέτρα αναδιάρθρωσης του κοινοτικού τοµέα της αλιείας, κατά την έννοια του
άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.
3.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ µπορεί να χορηγείται
µόνο για τα ακόλουθα µέτρα:
α) µερική χρηµατοδότηση εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης για την
πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι
όροι:
i) η ηλικία των δικαιούχων του µέτρου, κατά τον χρόνο της
εξόδου τους σε πρόωρη συνταξιοδότηση, δεν απέχει περισσότερο από δέκα έτη από την νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης κατά την έννοια της ισχύουσας νοµοθεσίας στο
κράτος µέλος, ή οι δικαιούχοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 55
ετών,
ii) οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει επί δέκα τουλάχιστον έτη το
επάγγελµα του αλιέα.
Εντούτοις, οι εισφορές στο κανονικό καθεστώς συνταξιοδότησης των αλιέων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόωρης
συνταξιοδότησης, δεν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ.
Σε κάθε κράτος µέλος και για το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού, ο αριθµός των δικαιούχων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων απασχόλησης που καταργούνται
στα αλιευτικά σκάφη λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 7·
β) χορήγηση ατοµικών αντισταθµιστικών πληρωµών στους αλιείς
που µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ασκήσει επί δώδεκα
τουλάχιστον µήνες το επάγγελµα του αλιέα, βάσει ενός επιλέξιµου κόστους που περιορίζεται σε 10 000 ευρώ για κάθε
δικαιούχο και εφόσον το αλιευτικό σκάφος, επί του οποίου
ήταν ναυτολογηµένοι οι δικαιούχοι του µέτρου, αποτελεί αντικείµενο οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά
την έννοια του άρθρου 7·
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γ) χορήγηση µη ανανεώσιµων ατοµικών αντισταθµιστικών
πληρωµών στους αλιείς που έχουν ασκήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη το επάγγελµα του αλιέα, ενόψει του επαγγελµατικού
επαναπροσανατολισµού ή της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, εκτός του επαγγέλµατος της θαλάσσιας αλιείας,
στο πλαίσιο ατοµικού ή συλλογικού κοινωνικού σχεδίου, µε
βάση ένα επιλέξιµο κόστος που περιορίζεται σε 50 000 ευρώ
για κάθε δικαιούχο η αρχή διαχείρισης διαµορφώνει το ποσό
ανάλογα µε το µέγεθος του σχεδίου επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού και διαφοροποίησης καθώς και της χρηµατοδοτικής συµµετοχής του δικαιούχου·
δ) χορήγηση ατοµικών πριµοδοτήσεων σε αλιείς κάτω των 35 ετών
που αποδεικνύουν ότι έχουν εργασθεί ως αλιείς τουλάχιστον επί
πενταετία ή που µπορούν να αποδείξουν ισοδύναµη επαγγελµατική εκπαίδευση και οι οποίοι αποκτούν για πρώτη φορά πλήρη
ή µερική κυριότητα του αλιευτικού σκάφους, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:
i) το αλιευτικό σκάφος πρέπει να έχει συνολικό µήκος µεταξύ
7 και 24 µέτρων: κατά τη στιγµή της απόκτησης της
κυριότητάς του, πρέπει να είναι ηλικίας µεταξύ 10 και 20
ετών, να µην είναι παροπλισµένο και να έχει νηολογηθεί στο
µητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας,
ii) η µεταφορά κυριότητας να µην πραγµατοποιείται εντός της
ιδίας οικογενείας µέχρι δευτέρου βαθµού συγγενείας.
Η αρχή διαχείρισης ορίζει το ποσό κάθε ατοµικής πριµοδότησης, ιδίως βάσει του µεγέθους και της ηλικίας του σκάφους καθώς και των οικονοµικών όρων της απόκτησης (κόστος
της απόκτησης κυριότητας: ύψος και όροι του τραπεζικού
δανείου, τριτεγγύηση, εφόσον υπάρχει, ή/και άλλες χρηµατοδοτικές µηχανοτεχνικές ευκολίες).
Η αρχή διαχείρισης ορίζει, επίσης, τους λοιπούς όρους και τα
κριτήρια της απόκτησης.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της πριµοδότησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 10 % του κόστους απόκτησης της κυριότητας ή
το ποσό των 50 000 ευρώ.
4.
Η αρχή διαχείρισης προβαίνει στις αναγκαίες ρυθµίσεις, ιδίως
µέσω κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι:
α) οι δικαιούχοι του µέτρου που αναφέρονται στην παράγραφο 3
στοιχείο α), εγκαταλείπουν οριστικά το επάγγελµα του αλιέα·
β) ο ίδιος ο αλιέας δεν µπορεί να καρπούται τα οφέλη περισσοτέρων του ενός εκ των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3·
γ) η αντιστάθµιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)
επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την
οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού
επαγγέλµατος εντός προθεσµίας µικρότερης του έτους µετά
την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθµισης·
δ) η αντιστάθµιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)
επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την
οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού
επαγγέλµατος, εντός προθεσµίας µικρότερης από πέντε έτη
µετά την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθµισης·
ε) οι δικαιούχοι του µέτρου που αναφέρονται στην παράγραφο 3
στοιχείο γ), ασκούν πράγµατι µία νέα δραστηριότητα·
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στ) η πριµοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ)
επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την
οποία η κτηθείσα από τον δικαιούχο κυριότητα µεταβιβάζεται
ή εάν το σκάφος αποσυρθεί οριστικά από αλιευτικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 7, εντός περιόδου µικρότερης
των πέντε ετών µετά την καταβολή της πριµοδότησης.
5.
Όλες οι ρυθµίσεις, µέθοδοι υπολογισµού, κριτήρια και άλλοι
κανόνες που η αρχή διαχείρισης θεσπίζει για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, περιγράφονται στα συµπληρώµατα του προγράµµατος που προβλέπονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
6.
Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν για τους αλιείς συνοδευτικά κοινωνικά µέτρα χρηµατοδοτούµενα σε εθνικό επίπεδο,
προκειµένου να διευκολυνθεί η προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα πλαίσια σχεδίων για την προστασία των υδάτινων πόρων.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Υ∆ΑΤΑ

Άρθρο 13
Πεδίο εφαρµογής
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙΙ, να λαµβάνουν µέτρα για την ενθάρρυνση
υλικών επενδύσεων στους εξής τοµείς:
α) σταθερά ή κινητά στοιχεία για την προστασία και ανάπτυξη των
υδάτινων πόρων, εκτός της ανασύστασης αποθεµάτων·
β) υδατοκαλλιέργεια·
γ) εξοπλισµός αλιευτικών λιµένων·
δ) µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
ε) αλιεία στα εσωτερικά ύδατα.
2.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ µπορεί να χορηγείται
µόνο στα σχέδια που:
α) συµβάλλουν σε διαρκή οικονοµικά οφέλη της προβλεπόµενης
διαρθρωτικής βελτίωσης·
β) προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας·
γ) αποφεύγουν τις δυσµενείς επιπτώσεις, ιδίως τον κίνδυνο
δηµιουργίας πλεονασµατικών ικανοτήτων παραγωγής.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 14
Μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙΙ, να λαµβάνουν µέτρα υπέρ ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που περιλαµβάνουν ιδίως:

30. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

α) ενέργειες πιστοποίησης της ποιότητας, σήµανσης προϊόντων,
εξορθολογισµού των ονοµασιών και τυποποίησης των
προϊόντων·

για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος πρέπει να ευρίσκεται
εντός των ακόλουθων ορίων:
i) του 3 %, 2 % και 1 % αντίστοιχα της αξίας των προϊόντων
που διατέθηκαν στο εµπόριο από την οργάνωση παραγωγών,

β) εκστρατείες προώθησης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που
προορίζονται για την αξιοποίηση της ποιότητας·

ii) του 60 %, 40 % και 20 % αντίστοιχα των εξόδων διαχείρισης της οργάνωσης παραγωγών·

γ) έρευνες για την αντίδραση των καταναλωτών και της αγοράς·
δ) οργάνωση και συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις και επιδείξεις·
ε) οργάνωση αποστολών µελετών ή εµπορικών αποστολών·
στ) µελέτες της αγοράς και δειγµατοληπτικές έρευνες, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται εκείνες που αφορούν τις προοπτικές εµπορίας κοινοτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες·
ζ) εκστρατείες για τη βελτίωση των όρων εµπορίας·
η) συµβουλές και ενισχύσεις στην πώληση καθώς και προσφορά
υπηρεσιών στους εµπόρους χονδρικής και λιανικής και στις
οργανώσεις παραγωγών.
2.

∆ίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις οι οποίες:

α) αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη πώληση ειδών που πλεονάζουν
ή αποτελούν αντικείµενο υποεκµετάλλευσης·
β) πραγµατοποιούνται από οργανώσεις που έχουν λάβει επίσηµη
αναγνώριση κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/
92·
γ) εφαρµόζονται από κοινού από αρκετές οργανώσεις παραγωγών
ή από άλλες οργανώσεις του τοµέα οι οποίες αναγνωρίζονται
από τις εθνικές αρχές·
δ) θέτουν σε εφαρµογή µια πολιτική ποιότητας των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
ε) αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων που προκύπτουν µε τη
χρήση µεθόδων που σέβονται το περιβάλλον.
3.
Τα µέτρα δεν πρέπει να έχουν ως βάση εµπορικά σήµατα και
δεν πρέπει να αναφέρονται σε µία ιδιαίτερη χώρα ή γεωγραφική
περιοχή εκτός από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται
επίσηµη αναγνώριση προέλευσης σε µία καθορισµένη γεωγραφική
ζώνη για ένα προϊόν ή για µία µέθοδο παρασκευής δυνάµει του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου, της 14ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων ή
ονοµασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων (1). Η
εν λόγω αναφορά επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο µετά την
ηµεροµηνία εγγραφής της ονοµασίας στο µητρώο που προβλέπεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
Άρθρο 15
Ενέργειες των επαγγελµατιών του κλάδου
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν τη σύσταση και τη
διευκόλυνση της λειτουργίας οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92:
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β) µε την επιφύλαξη των ενισχύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο
α), µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στις οργανώσεις παραγωγών
που έχουν λάβει την ειδική αναγνώριση που αναφέρεται στο
άρθρο 7α παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/
92, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που ακολουθούν την
ηµεροµηνία της ειδικής αναγνώρισης, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή του σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας. Το
ποσό της ενίσχυσης αυτής, για το πρώτο, το δεύτερο και το
τρίτο έτος δεν υπερβαίνει το 60 %, 50 % και 40 % αντίστοιχα
των εξόδων που δαπανήθηκαν από την οργάνωση παραγωγών
για την εκτέλεση του σχεδίου·
γ) οι ενισχύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους εντός του επόµενου έτους
από εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση, και το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ενθαρρύνουν βραχυπρόθεσµες
ενέργειες συλλογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες υπερβαίνουν κανονικά το πεδίο των ενεργειών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που τίθενται σε εφαρµογή µε την ενεργό συµµετοχή των ίδιων των επαγγελµατιών του κλάδου ή από οργανώσεις που ενεργούν εξ ονόµατος
των παραγωγών ή από άλλες οργανώσεις που έχουν αναγνωρισθεί
από την αρχή διαχείρισης, και συµβάλλουν στην υλοποίηση των
στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
3.

Οι επιλέξιµες ενέργειες αφορούν ιδίως τα εξής θέµατα:

α) διαχείριση και έλεγχο των όρων πρόσβασης σε ορισµένες ζώνες
αλιείας και διαχείριση των ποσοστώσεων·
β) διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας·
γ) προώθηση αλιευτικών εργαλείων ή µεθόδων που έχουν αναγνωριστεί από την αρµόδια αρχή διαχείρισης ως οι πλέον επιλεκτικές·
δ) προώθηση τεχνικών µέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων·
ε) προώθηση µέτρων που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και
υγιεινής των προϊόντων, επί του σκάφους και στην ξηρά·
στ) συλλογικούς εξοπλισµούς υδατοκαλλιέργειας, αναδιάρθρωση ή
διευθέτηση των χώρων υδατοκαλλιέργειας, συλλογική επεξεργασία των αποβλήτων που προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες·
ζ) εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων εκτροφής ιχθύων ή των
παρασίτων στις λεκάνες απορροής ή στα παράκτια οικοσυστήµατα·

α) ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών που
ιδρύονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2000, κατά τη διάρκεια
τριών ετών µετά την ηµεροµηνία αναγνώρισης. Η ενίσχυση αυτή

η) συλλογή βασικών δεδοµένων ή/και επεξεργασία υποδειγµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης σχετικά µε τον τοµέα της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας µε σκοπό την κατάρτιση σχεδίων
ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών·

(1) ΕΕ L 208 της 27.7.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1068/97 (ΕΕ L 156 της
13.6.1997, σ. 10).

θ) οργάνωση ηλεκτρονικού εµπορίου και άλλων τεχνολογιών
πληροφόρησης µε σκοπό τη διάδοση τεχνικών και εµπορικών
πληροφοριών·
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ι) δηµιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων στον τοµέα ή/και πόλων
συγκέντρωσης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
ια) πρόσβαση στην επιµόρφωση, ιδίως την επιµόρφωση σχετικά µε
την ποιότητα, την οργάνωση και την µεταφορά της τεχνογνωσίας τόσο επί των αλιευτικών σκαφών όσο και στην ξηρά·
ιβ) επινόηση και θέση σε εφαρµογή συστηµάτων βελτίωσης και
ελέγχου της ποιότητας, ανιχνευσιµότητας, υγειονοµικών όρων,
στατιστικών οργάνων και επίπτωσης στο περιβάλλον·
ιγ) δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα (µεταξύ άλλων
µέσω πειραµατισµών, καινοτοµίας, προσθήκης αξίας στα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα)·
ιδ) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας κατά την παραγωγή
και στην αγορά.
Οι δαπάνες που ανήκουν στην κανονική διαδικασία παραγωγής των
επιχειρήσεων, δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 16
Προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων και άλλες χρηµατοδοτικές αντισταθµίσεις
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν αντιστάθµιση στους
αλιείς και τους ιδιοκτήτες σκαφών κατόπιν προσωρινής παύσης των
δραστηριοτήτων, στις εξής περιστάσεις:
α) σε περίπτωση µη προβλέψιµου γεγονότος που προκύπτει από
βιολογικά κυρίως αίτια· η µέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθµισης ανέρχεται σε δύο µήνες ανά έτος ή σε έξι µήνες για
ολόκληρη την περίοδο 2000-2006. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει εκ των προτέρων στην Επιτροπή τα κατάλληλα επιστηµονικά δικαιολογητικά στοιχεία·
β) σε περίπτωση που η αλιευτική συµφωνία δεν ανανεωθεί ή ανασταλεί, για τους κοινοτικούς στόλους που εξαρτώνται από τη
συµφωνία αυτή η µέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθµισης
ανέρχεται σε έξι µήνες· µπορεί να παρατείνεται κατά έξι µήνες
εφόσον τεθεί σε εφαρµογή σχέδιο µετατροπής του συγκεκριµένου στόλου, το οποίο να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή·
γ) σε περίπτωση θέσης σε εφαρµογή σχεδίου αποκατάστασης
αλιευτικού πόρου που απειλείται από εξάντληση, το οποίο αποφασίστηκε από την Επιτροπή ή ένα από τα κράτη µέλη η
µέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθµισης ανέρχεται σε δύο
έτη και µπορεί να παρατείνεται κατά ένα έτος. Είναι επίσης
δυνατό να δίδεται αντιστάθµιση, µε τους ίδιους περιορισµούς
όσον αφορά τη διάρκεια, στη µεταποιητική βιοµηχανία, όταν
αυτή εξαρτάται, σε ό,τι αφορά τον εφοδιασµό της, από πόρο
που καλύπτεται από σχέδιο αποκατάστασης και όταν οι εισαγωγές δεν µπορούν να αντισταθµίσουν το µειωµένο εφοδιασµό.
Πριν από τη θέση σε εφαρµογή του σχεδίου αποκατάστασης, η
αρχή διαχείρισης διαβιβάζει τα κατάλληλα επιστηµονικά και
οικονοµικά δικαιολογητικά στοιχεία στην Επιτροπή. Η Επιτροπή
ζητεί χωρίς καθυστέρηση τη γνώµη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν χρηµατοδοτική αντιστάθµιση στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες σκαφών, σε περίπτωση
τεχνικής απαγόρευσης ορισµένων αλιευτικών εργαλείων ή µεθόδων
που απορρέουν από απόφαση του Συµβουλίου η διάρκεια κατα-

30. 12. 1999

βολής της εν λόγω ενίσχυσης, η οποία προορίζεται για την κάλυψη
της τεχνικής προσαρµογής, περιορίζεται σε έξι µήνες.
3.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ στα µέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ανά κράτος µέλος και για το
σύνολο της περιόδου 2000-2006, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
υψηλότερο των εξής δύο κατώτατων ορίων 1 εκατοµµύριο ευρώ ή
το 4 % της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής που παρέχεται
στον τοµέα στο οικείο κράτος µέλος.
Η αρχή διαχείρισης καθορίζει το ποσό των προβλεπόµενων στις
παραγράφους 1 και 2 αντισταθµίσεων, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται σε µεµονωµένες περιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη
κατάλληλες παραµέτρους, όπως επί παραδείγµατι την προκύψασα
πραγµατική βλάβη, το µέγεθος των προσπαθειών µετατροπής, την
έκταση του σχεδίου αποκατάστασης, τις προσπάθειες τεχνικής προσαρµογής.
4.
∆εν µπορεί να γίνει σε καµία περίπτωση επίκληση των µέτρων
που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογήν του παρόντος άρθρου ως συµβολή στην υλοποίηση των στόχων του πολυετούς προγράµµατος
προσανατολισµού που αναφέρεται στο άρθρο 5, ούτε να αιτιολογηθούν από περιοδική εποχιακή αναστολή δραστηριοτήτων, που
έχει σχέση µε την συνήθη διαχείριση της αλιείας.
Άρθρο 17
Καινοτόµα µέτρα και τεχνική βοήθεια
1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν στα σχέδια που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 και ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/99, τα αναγκαία µέσα για την εκτέλεση µελετών, προτύπων πειραµατικών έργων, έργων επίδειξης,
µέτρων επαγγελµατικής κατάρτισης, τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής
εµπειρίας και δηµοσιότητας που συνδέονται µε την κατάρτιση, τη
θέση σε εφαρµογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή την
προσαρµογή επιχειρησιακών προγραµµάτων και των ενιαίων
εγγράφων προγραµµατισµού.
2.
«Πρότυπο πειραµατικό έργο» είναι ένα έργο που πραγµατοποιείται από έναν επιχειρηµατία, έναν επιστηµονικό ή τεχνικό οργανισµό ή άλλον αρµόδιο φορέα, το οποίο αποσκοπεί στην δοκιµασία, υπό συνθήκες παραπλήσιες µε τις πραγµατικές συνθήκες της
βιοµηχανίας, της τεχνικής αξιοπιστίας ή/και οικονοµικής βιωσιµότητας µιας καινοτόµου τεχνολογίας, µε σκοπό την απόκτηση και
την µετέπειτα διάδοση τεχνικών ή/και οικονοµικών γνώσεων σχετικά
µε την τεχνολογία που αποτελεί αντικείµενο της δοκιµασίας. Το
πρότυπο πειραµατικό έργο περιλαµβάνει πάντοτε επιστηµονική
παρακολούθηση επαρκούς έντασης και διάρκειας προκειµένου να
προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσµατα· αποτελεί υποχρεωτικά αντικείµενο επιστηµονικών εκθέσεων που διαβιβάζονται στην αρχή διαχείρισης. Η εν λόγω αρχή τις διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή για
ενηµέρωση.
Τα σχέδια πειραµατικής αλιείας είναι επιλέξιµα ως πρότυπα πειραµατικά έργα εφόσον στοχεύουν στη διατήρηση των αλιευτικών
πόρων και προβλέπουν τη θέση σε εφαρµογή περισσότερο επιλεκτικών µεθόδων.
3.
Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορούν
ιδίως να αφορούν τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 15
παράγραφος 2 και 3, εφόσον τίθενται σε εφαρµογή κατόπιν πρωτοβουλίας δηµόσιων οργανισµών ή ηµικρατικών φορέων ή άλλων
οργανισµών που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό από την αρχή
διαχείρισης.
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Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν τη ναυπήγηση ή τη µετασκευή
σκαφών, εφόσον τα σκάφη αυτά προορίζονται αποκλειστικά για
δραστηριότητες αλιευτικής έρευνας και κατάρτισης, που εκτελούνται από δηµόσιους οργανισµούς ή ηµικρατικούς φορείς, υπό τη
σηµαία ενός κράτους µέλους.
4.
Εξάλλου, τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
µπορούν να περιλαµβάνουν την προαγωγή της ισότητας όσον
αφορά την απασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον τοµέα.
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Άρθρο 22
∆ιαδικασία επιτροπής

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στα άρθρα 4, 5, 6, 8, 10,
15 και 21, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 23

ΤΙΤΛΟΣ V

Επιτροπές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Άρθρο 18
Συµµόρφωση προς τους όρους που διέπουν την παρέµβαση
Η αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει την τήρηση των ιδιαίτερων όρων
που διέπουν την παρέµβαση που προσδιορίζονται στο παράρτηµα
ΙΙΙ.
Ελέγχει επίσης την τεχνική ικανότητα των δικαιούχων και την
οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων πριν από τη χορήγηση
των ενισχύσεων.
Άρθρο 19
Κοινοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα καθεστώτα
ενίσχυσης που προβλέπονται στα σχέδια που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 και ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, σύµφωνα µε τα άρθρα 87 έως
89 της συνθήκης.
2.
Εντός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, τα
κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα ενίσχυσης, τα οποία υπόκεινται σε όρους ή κανόνες διαφορετικούς
από εκείνους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό ή που
αφορούν ποσό που υπερβαίνει τα µέγιστα ποσά που προβλέπονται
στο παράρτηµα IV, εφόσον είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 87 έως 89
της συνθήκης.
Άρθρο 20
Νοµισµατική µετατροπή
Για τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στη ζώνη ευρώ, τα ποσά
σε ευρώ που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό, µετατρέπονται σε εθνικό νόµισµα βάσει της ισοτιµίας που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά C.
Η µετατροπή πραγµατοποιείται βάσει της ισοτιµίας που ισχύει την
1η Ιανουαρίου του έτους της απόφασης του κράτους µέλους,
σχετικά µε την χορήγηση πριµοδοτήσεων ή ενισχύσεων.
Άρθρο 21
Κανόνες εφαρµογής
Η µορφή των καταστάσεων δαπανών καθώς και των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης, θεσπίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή επικουρείται:

α) για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 8, 15 και 21 από
την επιτροπή διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η
οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 51 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και
β) για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 4, 5, 6 και 10
από την επιτροπή για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, η
οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3760/92.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις

Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2000:
— ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2468/98,
— το άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 7β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92,
— ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3140/82 (1).
Ωστόσο, οι καταργούµενες διατάξεις συνεχίζουν να εφαρµόζονται
για τις ενισχύσεις, ενέργειες και σχέδια που εγκρίθηκαν µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 1999.
Οι αναφορές στους καταργηθέντες κανονισµούς και άρθρα θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(1) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3140/82 του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1982, περί χορηγήσεως και χρηµατοδοτήσεως ενισχύσεων που
παρέχονται από τα κράτη µέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα
των προϊόντων αλιείας (ΕΕ L 331 της 26.11.1982, σ. 7).
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
1. Ποσοτική περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης για κάθε ένα από τους τοµείς που αναφέρεται στους τίλους ΙΙ, ΙΙΙ
και IV
α) πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα·
β) συνοπτικός απολογισµός των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν και επιπτώσεις των χρηµατοδοτικών πόρων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών·
γ) ανάγκες του τοµέα, ιδίως όσον αφορά τους περιορισµούς του πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού των αλιευτικών
στόλων.
2. Στρατηγική αναδιάρθρωσης του τοµέα
α) αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων και µέτρα προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν οι αρµόδιες αρχές και οργανισµοί καθώς
και οι κοινωνικοοικονοµικοί εταίροι στα κατάλληλα επίπεδα·
β) στόχοι:
i) γενικοί στόχοι στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
ii) προτεραιότητες,
iii) ειδικοί στόχοι σε κάθε τοµέα παρέµβασης, υπολογισµένοι ποσοτικά, εφόσον είναι δυνατόν.
γ) προσκόµιση αποδείξεων ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων· µέτρα που
λήφθηκαν για την αποφυγή των δυσµενών επιπτώσεων, ιδίως από απόψεως δηµιουργίας πλεονασµατικής αλιευτικής
ικανότητας·
δ) όσον αφορά τον αλιευτικό στόλο:
i) δείκτες εξέλιξης του στόλου σε σχέση µε τους στόχους του πολυετούς προγράµµατος προσανατολισµού,
ii) αλιευτικές τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία που πρέπει να ευνοηθούν σε περίπτωση ανακατανοµής των αλιευτικών
δραστηριοτήτων·
ε) αναµενόµενη επίπτωση (από απόψεως θέσεων απασχόλησης, παραγωγής κ.τλ.).
3. Μέσα για την επίτευξη των στόχων:
α) προβλεπόµενα µέτρα (νοµικά, χρηµατοδοτικά ή άλλα) σε κάθε τοµέα, προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή τα σχέδια, ιδίως
τα καθεστώτα ενίσχυσης·
β) ενδεικτικός χρηµατοδοτικός πίνακας που αφορά το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού, στον οποίο απαριθµούνται οι
προβλεπόµενοι περιφερειακοί, εθνικοί, κοινοτικοί ή άλλοι πόροι που αντιστοιχούν σε κάθε τοµέα·
γ) ανάγκες από απόψεως µελετών, πρότυπων πειραµατικών έργων και έργων επίδειξης, ενεργειών επιµόρφωσης, τεχνικής
βοήθειας και δηµοσιότητας που συνδέονται µε την κατάρτιση, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή την
προσαρµογή των σχετικών µέτρων.
4. Εφαρµογή:
α) αρµόδια αρχή διαχείρισης διορισµένη από το κράτος µέλος·
β) µέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής και επαρκούς εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων
στον τοµέα της παρακολούθησης και αξιολόγησης· ορισµός των ποσοτικών δεικτών.
γ) διατάξεις σχετικά µε τους ελέγχους, τις κυρώσεις και τα µέτρα δηµοσιότητας·
δ) όσον αφορά τον αλιευτικό στόλο:
i) µέθοδοι που προβλέπονται για την παρακολούθηση της εξέλιξης των αλιευτικών πόρων, ιδίως των ευαίσθητων
αλιευτικών πόρων,
ii) για τα αδρανή αλιευτικά εργαλεία, µέτρα παρακολούθησης της αλιευτικής προσπάθειας, συµπεριλαµβανοµένης της
εξέλιξης του αριθµού και των διαστάσεων των αλιευτικών εργαλείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΠΠ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΛΟ
1. Ενηµέρωση της περιγραφής της κατάστασης που προβλέπεται στο παράρτηµα Ι
Η ενηµέρωση αυτή συνίσταται στην περιγραφή της κατάστασης των τύπων αλιείας, του αλιευτικού στόλου και των
αντίστοιχων θέσεων απασχόλησης από την ηµεροµηνία υποβολής των εγγράφων προγραµµατισµού που αναφέρονται στο
άρθρο 3.
2. Αποτελέσµατα του προηγούµενου προγράµµατος
α) Έως την 1η Μαΐου 2001, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν και σχολιάζουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και τα µέσα που
χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν για το πρόγραµµα 1997-2001.
β) Ανάλυση των γενικών διοικητικών και κοινωνικοοικονοµικών όρων της εφαρµογής του, και ιδιαιτέρως, κατά περίπτωση, των
όρων που αφορούν την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της αλιευτικής δραστηριότητας.
γ) Προσδιορισµός και σχολιασµός, ανά τµήµα του στόλου, των κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών χρηµατοδοτικών µέσων
που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη των διαπιστωθέντων αποτελεσµάτων.
3. Νέοι προσανατολισµοί
Με βάση τα στοιχεία των απαντήσεων που δόθηκαν στα σηµεία 1 και 2, αναφέρατε τους προσανατολισµούς που θα ήταν
επιθυµητό να δοθούν στα διάφορα τµήµατα του στόλου για τα επόµενα ΠΠΠ, ιδίως στο πλαίσιο των εξής δύο ενεργειών:
α) Ανανέωση του αλιευτικού στόλου: κριτήρια εισόδου και εξόδου από τον στόλο ανά τµήµα και σχετικά χρηµατοδοτικά
µέσα. Νοµικές ή διοικητικές διατάξεις που επιτρέπουν στο κράτος µέλος να παρακολουθεί την είσοδο και την έξοδο
σκαφών από το στόλο του. Μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος µέλος ανά τµήµα του στόλου, τα οποία εξασφαλίζουν
ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για την ανανέωση του στόλου και την προσαρµογή της αλιευτικής
προσπάθειας δεν έχουν αντίθετες επιπτώσεις όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων του προγράµµατος.
β) Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας: επιθυµητή εξέλιξη, µέχρι τη λήξη του επόµενου ΠΠΠ, της αλιευτικής προσπάθειας ανά τµήµα, εκφρασµένη σε σχέση µε τους στόχους που καθορίστηκαν ανά τµήµα για την 31η ∆εκεµβρίου 2001.
Σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Καθεστώτα διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας.
Μέγεθος των διοικητικών και χρηµατοδοτικών πόρων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των νέων στόχων
που καθορίστηκαν κατά τον τρόπο αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.

Εφαρµογή των πολυετών προγραµµάτων προσανατολισµού (τίτλος ΙΙ)

1.0. Ηλικία των σκαφών
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η ηλικία ενός σκάφους είναι ακέραιος αριθµός που ορίζεται ως η διαφορά
µεταξύ του έτους της απόφασης της αρχής διαχείρισης για τη χορήγηση πριµοδότησης ή ενίσχυσης και του έτους
ναυπήγησης του σκάφους (ή, εφόσον αυτό δεν είναι γνωστό, του έτους έναρξης των πλόων).
1.1. Οριστική απόσυρση (άρθρο 7 παράγραφος 3)
α) Η οριστική απόσυρση µπορεί να αφορά µόνον σκάφη µε εβδοµήντα πέντε τουλάχιστον ηµέρες αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα σε κάθε µία από τις δύο δωδεκάµηνες περιόδους που προηγούνται της ηµεροµηνίας της αίτησης
οριστικής απόσυρσης, ή ακόµη, κατά περίπτωση, αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά το 80 % του αριθµού
ηµερών στη θάλασσα που επιτρέπεται από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία για το σχετικό σκάφος.
Στη Βαλτική Θάλασσα, ο αριθµός των εβδοµήντα πέντε ηµερών µειώνεται σε:
— 60 ηµέρες για τα σκάφη που είναι νηολογηµένα στους λιµένες που ευρίσκονται βορείως των 59ο30 Β,
— 40 ηµέρες για τα σκάφη που είναι νηολογηµένα στους λιµένες που ευρίσκονται βορείως των 59ο30 Β και αλιεύουν
σολοµό.
β) Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
i) πριν την οριστική απόσυρση, το σκάφος πρέπει να εγγραφεί στο µητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας,
ii) κατά τη στιγµή της απόφασης χορήγησης της πριµοδότησης, το σκάφος πρέπει να τελεί εν ενεργεία,
iii) µετά την οριστική απόσυρση, η αλιευτική άδεια πρέπει να καταργείται και το σκάφος να δηλώνεται µονίµως ως
διαγραφέν από το µητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας,
iv) σε περίπτωση οριστικής µεταφοράς προς τρίτη χώρα, το σκάφος πρέπει να εγγραφεί χωρίς καθυστέρηση στο
νηολόγιο της τρίτης χώρας και απαγορεύεται οριστικώς η επιστροφή του στα κοινοτικά ύδατα.
γ) Σε περίπτωση απώλειας του σκάφους µεταξύ της ηµεροµηνίας της απόφασης χορήγησης της πριµοδότησης και της
πραγµατικής ηµεροµηνίας της οριστικής απόσυρσης, η αρχή διαχείρισης διενεργεί χρηµατοδοτική διόρθωση για το ποσό
της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε από την ασφάλεια.
δ) Σκάφος που µεταφέρεται σε τρίτη χώρα για την αντικατάσταση απολεσθέντος σκάφους που ανήκει σε κοινή επιχείρηση
κατά την έννοια του άρθρου 8, δεν µπορεί να δικαιούται κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 7.
1.2. Κοινές επιχειρήσεις (άρθρο 8)
α) Εκτός των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την οριστική µεταφορά ενός σκάφους προς τρίτη χώρα κατά την έννοια
του άρθρου 7 παράγραφος 3, στοιχείο β) και του σηµείου 1.1 του παρόντος παραρτήµατος, τα σκάφη που µεταφέρονται
στα πλαίσια κοινών επιχειρήσεων πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
i) να τελούν εν ενεργεία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, υπό σηµαία κράτους µέλους της
Κοινότητας:
— στα κοινοτικά ύδατα,
— ή/και στα ύδατα τρίτης χώρας, στο πλαίσιο είτε αλιευτικής συµφωνίας µε την Κοινότητα είτε άλλης συµφωνίας,
— ή/και στα διεθνή ύδατα όπου η αλιεία διέπεται από διεθνή σύµβαση,
ii) εντός προθεσµίας έξι µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης χορήγησης της πριµοδότησης, να έχουν εξοπλιστεί µε
τεχνικά µέσα που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται στα ύδατα της τρίτης χώρας, υπό τους όρους που
προσδιορίζονται στην άδεια αλιείας που εκδόθηκε από τις αρχές της τρίτης χώρας να πληρούν τις κοινοτικές
προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια και να διαθέτουν επαρκή ασφάλιση, όπως ορίζεται από την αρµόδια αρχή
διαχείρισης το τυχόν κόστος που συνδέεται µε τον σχετικό εξοπλισµό, δεν είναι επιλέξιµο για κοινοτική ενίσχυση.
β) Κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης της πριµοδότησης για κοινές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει
στην αρµόδια αρχή διαχείρισης τις ακόλουθες πληροφορίες:
i) περιγραφή του σκάφους, που να περιλαµβάνει ιδίως τον εσωτερικό αριθµό, τον αριθµό νηολογίου, τη χωρητικότητα
και την ιπποδύναµη καθώς και το έτος έναρξης πλόων,
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ii) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας: υπηρεσία και δραστηριότητα του σκάφους (και όροι άσκησης της
δραστηριότητας)· ένδειξη των αλιευτικών ζωνών (κοινοτικά ύδατα/άλλα ύδατα)· ενδεχόµενες ενισχύσεις που λήφθηκαν κατά το παρελθόν σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
iii) αποδείξεις σχετικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα του σχεδίου, που περιλαµβάνουν ιδίως:
— χρηµατοδοτικό σχέδιο που προσδιορίζει ιδίως τις εισφορές των διαφόρων µετόχων σε χρήµα ή σε είδος· επίπεδο
συµµετοχής των κοινοτικών εταίρων/των εταίρων της τρίτης χώρας· αναλογία της πριµοδότησης που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχείο β), που πρόκειται να επενδυθεί σε χρήµα στο κεφάλαιο της κοινής
επιχείρησης,
— σχέδιο δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών, στο οποίο να προσδιορίζονται ιδίως οι
προβλέψεις όσον αφορά τις αλιευτικές ζώνες, τις ζώνες εκφόρτωσης και τον τελικό προορισµό των αλιευµάτων,
iv) αντίγραφο του ασφαλιστικού συµβολαίου.
γ) Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι από το δικαιούχο κατά την διάρκεια πενταετούς περιόδου από τη µεταβίβαση
της κυριότητας του σκάφους στην κοινή επιχείρηση:
i) οποιαδήποτε µεταβολή των όρων εκµετάλλευσης του σκάφους (ιδίως αλλαγή εταίρου, τροποποίηση του εταιρικού
κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης, αλλαγή σηµαίας, αλλαγή αλιευτικής ζώνης) βάσει των όρων που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2, υπόκειται στην προηγούµενη άδεια της αρχής διαχείρισης,
ii) απολεσθέν σκάφος λόγω ναυαγίου πρέπει να αντικατασταθεί µε ισοδύναµο σκάφος, εντός προθεσµίας ενός έτους από
το ναυάγιο.
δ) Εάν δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης για
πριµοδότηση για κοινές επιχειρήσεις, η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στην πριµοδότηση για οριστική µεταφορά που
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχείο γ).
ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η αρχή
διαχείρισης πραγµατοποιεί χρηµατοδοτική διόρθωση της διαφοράς µεταξύ της πριµοδότησης για κοινές επιχειρήσεις και
της πριµοδότησης για την οριστική µεταφορά του ίδιου σκάφους (καλούµενη στο εξής «διαφορά»), στις εξής περιπτώσεις:
i) εάν ο δικαιούχος ανακοινώσει στην αρχή διαχείρισης µεταβολή των όρων εκµετάλλευσης, η οποία έχει ως συνέπεια
τη µη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης πώλησης του σκάφους, της µεταφοράς της συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο από τον
κοινοτικό εταίρο ή αποχώρησης του κοινοτικού εφοπλιστή από την κοινή επιχείρηση, η χρηµατοδοτική διόρθωση
ισούται µε µέρος του ποσού της διαφοράς· το µέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της περιόδου των πέντε
ετών,
ii) εάν διαπιστωθεί, µετά από έλεγχο, ότι δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισµού και στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, χρηµατοδοτική διόρθωση ισούται προς τη
διαφορά,
iii) σε περίπτωση µη υποβολής από τον δικαιούχο των εκθέσεων δραστηριότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 5 του παρόντος κανονισµού µετά την προειδοποιητική προθεσµία που όρισε η αρχή διαχείρισης στο
δικαιούχο, η χρηµατοδοτική διόρθωση ισούται µε µέρος του ποσού της διαφοράς το µέρος αυτό υπολογίζεται pro
rata temporis της περιόδου των πέντε ετών,
iv) σε περίπτωση απώλειας και µη αντικατάστασης του σκάφους, η χρηµατοδοτική διόρθωση ισούται µε µέρος του
ποσού της διαφοράς το µέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της περιόδου των πέντε ετών.

1.3. Ανανέωση του στόλου (άρθρα 6 και 9)
α) Τα σκάφη πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους κανονισµούς και τις οδηγίες περί υγιεινής,
ασφάλειας, υγείας, ποιότητας των προϊόντων και συνθηκών εργασίας καθώς και τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε τη
µέτρηση των σκαφών και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
β) Τα σκάφη εντάσσονται στο κατάλληλο τµήµα του κοινοτικού µητρώου του στόλου.
γ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 και του άρθρου 12 παράγραφος 3, στοιχείο δ), η µεταβίβαση της κυριότητας
ενός αλιευτικού σκάφους, δεν παρέχει δικαίωµα κοινοτικής ενίσχυσης.

1.4. Εκσυγχρονισµός των σκαφών (άρθρα 6 και 9)
α) Τα σκάφη πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας. Οι αλλαγές των χαρακτηριστικών των σκαφών πρέπει να κοινοποιούνται στο µητρώο αυτό και τα σκάφη, όταν εκσυγχρονίζονται, πρέπει να
µετρώνται σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις.
β) Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν:
i) τον εξορθολογισµό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως µε τη χρησιµοποίηση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών
τεχνολογιών και µεθόδων επί του σκάφους, προκειµένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύµητα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα,
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ii) τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευόµενων και συντηρούµενων επί του σκάφους προϊόντων, τη χρήση καλύτερων
µεθόδων αλιείας και συντήρησης των αλιευµάτων και την εφαρµογή των νοµικών και κανονιστικών υγειονοµικών
διατάξεων,
ή/και
iii) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2, η αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων δεν θεωρείται ως επιλέξιµη
δαπάνη.
2.

Επενδύσεις στους τοµείς που αναφέρονται στο τίτλο ΙΙΙ

2.0. Γενικές διατάξεις
α) Τα σχέδια επενδύσεων στις επιχειρήσεις µπορούν να αφορούν υλικές επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή και
τη διαχείριση (κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων).
β) Είναι επιλέξιµες για ενίσχυση, οι υλικές επενδύσεις που προορίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή της
υγείας των ανθρώπων ή των ζώων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή για τη µείωση της περιβαλλοντικής
ρύπανσης και, κατά περίπτωση, για την αύξηση της ίδιας της παραγωγής.
γ) Η µεταβίβαση της κυριότητας επιχειρήσεως, δεν παρέχει δικαίωµα κοινοτικής ενίσχυσης.
2.1. Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για συνδροµή του ΧΜΠΑ, µπορούν να αφορούν µόνο την εγκατάσταση µόνιµων ή κινητών
στοιχείων για την προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και για την επιστηµονική παρακολούθηση των έργων. Τα
έργα αυτά πρέπει:
α) να παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον·
β) να πραγµατοποιούνται από δηµόσιους οργανισµούς ή ηµιδηµόσιους φορείς, αναγνωρισµένες επαγγελµατικές οργανώσεις
ή άλλους οργανισµούς που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό από την αρχή διαχείρισης·
γ) να µην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από επιστηµονική παρακολούθηση επί πέντε τουλάχιστον έτη, η οποία αφορά ιδίως την
αξιολόγηση και τον έλεγχο της εξέλιξης των θαλάσσιων πόρων των σχετικών υδάτων. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει κάθε
έτος στην Επιτροπή, για λόγους ενηµέρωσης, τις εκθέσεις επιστηµονικής παρακολούθησης.
2.2. Υδατοκαλλιέργεια
α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «υδατοκαλλιέργεια» νοείται η εκτροφή ή η καλλιέργεια
υδρόβιων οργανισµών µε τη χρήση τεχνικών µε σκοπό την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος,
της προστασίας των εν λόγω οργανισµών· οι οργανισµοί αυτοί παραµένουν, καθ’ όλη την διάρκεια εκτροφής ή
καλλιέργειάς τους και µέχρι και την συγκοµιδή τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νοµικού προσώπου.
β) Οι κύριοι των έργων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας διαβιβάζουν στην αρχή διαχείρισης, µαζί µε την αίτησή τους όσον
αφορά την κρατική ενίσχυση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτηµα IV της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (1). Η
αρχή διαχείρισης καθορίζει εάν το έργο πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 10
της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον χορηγείται κρατική ενίσχυση, οι δαπάνες σχετικά µε την συλλογή των πληροφοριών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ενδεχόµενων δαπανών αξιολόγησης, είναι επιλέξιµες για συνδροµή του ΧΜΠΑ.
γ) Είναι επιλέξιµες οι επενδύσεις που αφορούν έργα εγκατάστασης ή βελτίωσης της κυκλοφορίας του ύδατος εντός των
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και επί των βοηθητικών σκαφών.
δ) Παρά το παράρτηµα IV παράγραφος 2, πίνακας 3, οµάδα 3, όταν οι επενδύσεις αφορούν την χρήση τεχνικών που
µειώνουν σηµαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η συµµετοχή των ιδιωτών δικαιούχων (Γ), µπορεί να περιοριστεί στο
30 % των επιλέξιµων δαπανών στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 και στο 50 % στις άλλες περιφέρειες αντί του 40 %
και του 60 %, αντίστοιχα.
2.3. Εξοπλισµός των αλιευτικών λιµένων
∆ίδεται προτεραιότητα στις επενδύσεις συλλογικού ενδιαφέροντος για τους αλιείς που χρησιµοποιούν τον λιµένα και
συνεισφέρουν στην γενική ανάπτυξη του λιµένα και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους αλιείς. Οι
επενδύσεις αφορούν ιδίως εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς που έχουν ως σκοπό:
α) τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προϊόντων αλιείας στα λιµάνια·
β) τη στήριξη της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών (ανεφοδιασµός σε καύσιµα και πάγο, τροφοδοσία νερού,
συντήρηση και επισκευή των αλιευτικών σκαφών)·
γ) τη διευθέτηση των αποβάθρων µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των
προϊόντων.
(1) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, σχετικά µε την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων
και ιδιωτικών έργων για το περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985 σ. 40)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73
της 14.3.1997, σ. 5).
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2.4. Μεταποίηση και εµπορία
α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
νοείται το σύνολο των πράξεων, συµπεριλαµβανοµένης της διακίνησης, επεξεργασίας, παραγωγής και διανοµής µεταξύ
του χρόνου εκφόρτωσης ή συγκοµιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος.
β) ∆εν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση οι επενδύσεις που αφορούν:
i) τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν και να µεταποιηθούν για σκοπούς
διαφορετικούς από την ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν πρόκειται για επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά
για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία απορριµµάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
ii) το λιανικό εµπόριο.
γ) Παρά το παράρτηµα IV παράγραφος 2, πίνακας 3, οµάδα 3, όταν οι επενδύσεις αφορούν την χρήση διευκολύνσεων ή
τεχνικών που µειώνουν σηµαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η συµµετοχή των ιδιωτών δικαιούχων (Γ) µπορεί να
περιοριστεί στο 30 % των επιλέξιµων δαπανών στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 και στο 50 % στις άλλες περιφέρειες,
αντί του 40 % και του 60 % αντίστοιχα.
2.5. Αλιεία στα εσωτερικά ύδατα
α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «αλιεία στα εσωτερικά ύδατα» νοείται η αλιεία που ασκείται για
εµπορικούς σκοπούς από σκάφη τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα της επικράτειας των κρατών
µελών και τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου ΙΙ.
β) Όταν η επένδυση αφορά τη ναυπήγηση σκάφους για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, εφαρµόζεται το παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο
1.3, στοιχείο α).
γ) Όταν η επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισµό σκάφους για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα εφαρµόζεται το παράρτηµα ΙΙΙ,
σηµείο 1.4, στοιχείο β).
δ) Οι επενδύσεις δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση εάν είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία µεταξύ του
µεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιµων αλιευτικών πόρων.
ε) Οι πριµοδοτήσεις για τη διάλυση σκαφών για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση.
στ) Η αρχή διαχείρισης λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη που λαµβάνουν οικονοµική
συνδροµή από το ΧΜΠΑ δυνάµει του άρθρου 13, εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.
3.

Μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών (άρθρο 14)
α) Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν ιδίως:
i) τις δαπάνες των διαφηµιστικών πρακτορείων και άλλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν την κατάρτιση και την υλοποίηση των ενεργειών προώθησης,
ii) τις αγορές ή ενοικιάσεις χώρων ενηµέρωσης, τη δηµιουργία διαφηµιστικών µηνυµάτων ή σηµάτων για τη διάρκεια
των ενεργειών προώθησης,
iii) τις δαπάνες έκδοσης του υλικού, του εξωτερικού προσωπικού, των χώρων και των οχηµάτων που απαιτούνται για τις
ενέργειες.
β) Οι λειτουργικές δαπάνες του δικαιούχου (προσωπικό, εξοπλισµός, οχήµατα, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
1. Κλίµακες σχετικά µε τη βοήθεια για τους αλιευτικούς στόλους (τίτλος ΙΙ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση χωρητικότητας (GT)

EUR

0 < 10

11 000/GT +

2 000

10 < 25

5 000/GT +

62 000

25 < 100

4 200/GT +

82 000

100 < 300

2 700/GT + 232 000

300 < 500

2 000/GT + 382 000

500 και άνω

1 200/GT + 882 000
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κατηγορία του σκάφους ανά κλάση ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ)

0 < 25

EUR

8 200/κοχ

25 < 50

6 000/κοχ +

55 000

50 < 100

5 400/κοχ +

85 000

100 < 250

2 600/κοχ + 365 000

Από την 1η Ιανουαρίου 2000, για τα σκάφη άνω των 24 µέτρων µεταξύ των καθέτων, και από 1ης Ιανουαρίου 2004, για όλα
τα σκάφη, εφαρµόζεται µόνον ο πίνακας 1.
2. Ποσοστά χρηµατοδοτικής συµµετοχής
Για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα όρια κοινοτικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής (Α), του
συνόλου των δηµόσιων χρηµατοδοτικών συµµετοχών (εθνικών, περιφερειακών και άλλων) του οικείου κράτους µέλους (Β) και,
ενδεχοµένως, της χρηµατοδοτικής συµµετοχής των ιδιωτών δικαιούχων (Γ), υπόκεινται στους εξής όρους που εκφράζονται σε
ποσοστό επιλέξιµων δαπανών:
Οµάδα 1:
Πριµοδοτήσεις οριστικής παύσης της δραστηριότητας (άρθρο 7), πριµοδοτήσεις για την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων (άρθρο
8), παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας (άρθρο 11), µέτρα κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα (άρθρο 12), προστασία και
ανάπτυξη των υδάτινων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)], εξοπλισµός των αλιευτικών λιµένων χωρίς χρηµατοδοτική συµµετοχή των ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], µέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων
αγορών χωρίς τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14), ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από
επαγγελµατίες του κλάδου χωρίς τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 15), πριµοδοτήσεις προσωρινής
παύσης της δραστηριότητας και άλλες χρηµατοδοτικές αντισταθµίσεις (άρθρο 16), καινοτόµα µέτρα και τεχνική βοήθεια,
συµπεριλαµβανοµένων των πρότυπων πειραµατικών έργων που εκτελούνται από δηµόσιους φορείς (άρθρο 17).
Οµάδα 2:
Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών (άρθρο 9).
Οµάδα 3:
Υδατοκαλλιέργεια [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)], εξοπλισµός αλιευτικών λιµένων µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή
ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], µεταποίηση και εµπορία [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ)],
αλιεία στα εσωτερικά ύδατα [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο ε)], µέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών µε τη
χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14), ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από επαγγελµατίες του
κλάδου µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 15 παράγραφος 2).
Οµάδα 4:
Πρότυπα πειραµατικά έργα εκτός εκείνων που εκτελούνται από δηµόσιους φορείς (άρθρο 17).
Όσον αφορά τις ενέργειες για την προστασία και την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο α)],
τον εξοπλισµό αλιευτικών λιµένων [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο γ)], τα µέτρα για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων
αγορών (άρθρο 14) και τις ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες του κλάδου (άρθρο 15), η αρχή
διαχείρισης καθορίζει εάν υπάγονται στην οµάδα 1 ή στην οµάδα 3, βάσει ιδίως των εξής κριτηρίων:
— συλλογικό έναντι ατοµικού συµφέροντος,
— συλλογικό έναντι ατοµικού δικαιούχου (οργάνωση παραγωγών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο),
— δηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της ενέργειας έναντι ιδιωτικής κυριότητας και ελέγχου,
— χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων, ιδρυµάτων ερευνών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Οµάδα 1

Περιφέρειες του στόχου 1 (*)

Άλλες περιφέρειες

Οµάδα 2

Οµάδα 3

Οµάδα 4

50 % ≤ A ≤ 75 %

A ≤ 35 %

A ≤ 35 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

B≥5%

B≥5%

B≥5%

C ≥ 60 %

C ≥ 40 %

C ≥ 20 %

25 % ≤ A ≤ 50 %

A ≤ 15 %

A ≤ 15 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 %

B≥5%

B≥5%

B≥5%

C ≥ 60 %

C ≥ 60 %

C ≥ 30 %

(*) Συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Στην περίπτωση επενδύσεων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής (1), τα
ποσοστά (Α) των οµάδων 2 και 3 µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο προσαύξησης για µορφές χρηµατοδότησης εκτός της
άµεσης ενίσχυσης, εφόσον η προσαύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού επιλέξιµου κόστους. Η συµµετοχή του
ιδιώτη δικαιούχου µειώνεται αναλόγως.

(1) Σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 107 της
30.4.1996, σ. 4).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2793/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε ορισµένες διαδικασίες για την εφαρµογή της συµφωνίας εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής
γικής ποσόστωσης για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ
ex 0406 βασίζεται στις άδειες εισαγωγής και θα πρέπει να
εφαρµόζεται από την Επιτροπή· η διαχείριση των άλλων
δασµολογικών ποσοστώσεων θα πρέπει, κατά κανόνα, να
γίνεται βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας
σύµφωνα µε τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουλίου
1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για
τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2)·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,

(6)

οι τροποποιήσεις της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και των
κωδικών Taric και οι προσαρµογές που προκύπτουν από τη
σύναψη συµφωνιών, πρωτοκόλλων ή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας
Αφρικής, δεν συνεπάγονται µεταβολές επί της ουσίας·
συνεπώς, για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει να ληφθούν
τα αναγκαία µέτρα από την Επιτροπή, µε τη βοήθεια της
επιτροπής τελωνειακού κώδικα, για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε την απόφαση 1999/418/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (3)·

(7)

για την καταπολέµηση της απάτης, θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα για να αποτελούν οι προτιµησιακές εισαγωγές στην
Κοινότητα αντικείµενο επιτήρησης,

Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

το Συµβούλιο συνήψε συµφωνία εµπορίου, ανάπτυξης και
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, που εφεξής καλείται «η
συµφωνία», και αποφάσισε µε την απόφαση 1999/
753/ΕΚ (1) ότι η συµφωνία αρχίζει να ισχύει προσωρινά την
1η Ιανουαρίου 2000·
οι δασµολογικές προτιµήσεις της συµφωνίας εφαρµόζονται
στα προϊόντα καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 1 της συµφωνίας·
είναι απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες για την
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της συµφωνίας·
οι προτιµησιακοί δασµοί που πρέπει να εφαρµόσει η Κοινότητα βάσει της συµφωνίας θα πρέπει να υπολογισθούν
κανονικά µε βάση τον συµβατικό δασµό στο Κοινό ∆ασµολόγιο για τα εκάστοτε προϊόντα· θα πρέπει, ωστόσο, να
υπολογισθούν βάσει του αυτόνοµου δασµού στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται ο συµβατικός δασµός για τα εκάστοτε προϊόντα ή όπου ο αυτόνοµος δασµός είναι χαµηλότερος από τον συµβατικό· δεν είναι απαραίτητο να καλύπτει
ο παρών κανονισµός προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε
δασµό του Κοινού ∆ασµολογίου· ο υπολογισµός σε καµιά
περίπτωση δεν πρέπει να βασίζεται σε δασµούς που εφαρµόζονται στο πλαίσιο συµβατικών ή αυτόνοµων δασµολογικών
ποσοστώσεων·
η συµφωνία ορίζει ότι, ορισµένα προϊόντα, καταγωγής
∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, µπορούν να εισαχθούν
στην Κοινότητα εντός των ορίων των δασµολογικών
ποσοστώσεων, µε µειωµένο ή µηδενικό δασµό· η συµφωνία
προσδιορίζει τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για τα εν λόγω
δασµολογικά µέτρα, τον όγκο τους και τους δασµούς η
καταλληλότερη µέθοδος για τη διαχείριση της δασµολο-

(1) ΕΕ L 311 της 4.12.1999, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την εφαρµογή του προτιµησιακού δασµού βάσει της
συµφωνίας, η έκφραση «πράγµατι εφαρµοσθείς δασµός» σηµαίνει
είτε:
— τον κατώτερο δασµό που εµφαίνεται στη στήλη 3 ή 4, λαµβανοµένων υπόψη των περιόδων εφαρµογής που µνηµονεύονται ή
αναφέρονται στην εν λόγω στήλη, του δευτέρου τµήµατος του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του
Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και
στατιστική ονοµατολογία και το Κοινό ∆ασµολόγιο (4)· ή
— τον προτιµησιακό δασµό σύµφωνα µε το άρθρο 2 κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2820/98 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1998, για την εφαρµογή πολυετούς συστήµατος γενικευµένων
δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1999 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001 (5),
όποιος είναι χαµηλότερος. Εντούτοις, η έκφραση «πράγµατι εφαρµοσθείς δασµός» δεν θα θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε δασµό που
καθορίζεται στο πλαίσιο δασµολογικής ποσόστωσης βάσει του άρθρου 26 ή βάσει του παραρτήµατος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2658/87.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 502/1999 (ΕΕ L 65 της
12.3.1999, σ. 1).
3
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
4
( ) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2261/98 (ΕΕ L 292 της
30.10.1998, σ. 1).
5
( ) ΕΕ L 357 της 30.12.1998, σ. 1.
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2.
Για τους σκοπούς του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού, ο όρος «ΜΕΚ» θεωρείται ότι σηµαίνει τον κατώτερο δασµό
που εµφαίνεται στη στήλη 3 ή 4, λαµβανοµένων υπόψη των
περιόδων εφαρµογής που µνηµονεύονται ή αναφέρονται στην εν
λόγω στήλη, του δευτέρου τµήµατος του παραρτήµατος Ι του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο τελικός προτιµησιακός δασµός που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό,
στρογγυλοποιείται µέχρι τον πρώτο δεκαδικό.
4.
Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσµα του υπολογισµού του
προτιµησιακού δασµού, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3, είναι
ένα από τα ακόλουθα, ο προτιµησιακός δασµός ισοδυναµεί µε
πλήρη απαλλαγή:

Ο αριθµός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην επόµενη αριθµητική µονάδα.
Άρθρο 5
Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 έως 4, οι τροποποιήσεις και
τεχνικές προσαρµογές του παρόντος κανονισµού που καθίστανται
αναγκαίες λόγω των τροποποιήσεων της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και των κωδικών Tarif ή που προκύπτουν από τη σύναψη
των συµφωνιών, πρωτοκόλλων ή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, εγκρίνονται
από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής
επιτροπής πού αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
Άρθρο 6

— 1 % ή λιγότερο στην περίπτωση των δασµών κατ’ αξία, ή
— 0,5 ευρώ ή λιγότερο για κάθε µεµονωµένη συναλλαγή σε ευρώ
στην περίπτωση ειδικών δασµών.

Άρθρο 2
1.
Οι δασµοί για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο
παράρτηµα, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, µειώνονται στα επίπεδα που αναφέρονται στο παράρτηµα και εντός των
ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται στο
εν λόγω παράρτηµα, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8.
2.
Η διαχείριση αυτών των δασµολογικών ποσοστώσεων γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής.
3.
Οι µειώσεις των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα εκφράζονται ως εκατοστιαίο ποσοστό των
δασµών που εφαρµόζονται πράγµατι στα εµπορεύµατα της Νότιας
Αφρικής, όπως αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1, κατά την
ηµεροµηνία προσωρινής ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας.
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1.
Η Eπιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή».
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 7

1.
Τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µε προτιµησιακό δασµό που προβλέπει η συµφωνία, διαφορετικό από
αυτούς που καλύπτει το άρθρο 2, υπόκεινται σε επιτήρηση. Η
Επιτροπή, σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, αποφασίζει ποια
προϊόντα αποτελούν αντικείµενο της εν λόγω επιτήρησης.
2.
Εφαρµόζεται το άρθρο 308δ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93.
3.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση προς το παρόν µέτρο.

Άρθρο 3
Άρθρο 8
Η Επιτροπή ανοίγει ετήσια δασµολογική ποσόστωση µε µηδενικό
δασµό για το τυρί και το πηγµένο γάλα των κωδικών ΣΟ
0406 10 20,
0406 10 80,
0406 20 90,
0406 30 10,
0406 30 31,
0406 30 39,
0406 30 90,
0406 40 90,
0406 90 01,
0406 90 21,
0406 90 50,
0406 90 69,
0406 90 78,
0406 90 86,
0406 90 87,
0406 90 88,
0406 90 93 και 0406 90 99, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Νότιας
Αφρικής. Ο αρχικός ετήσιος όγκος της εν λόγω δασµολογικής
ποσόστωσης είναι 5 000 τόνοι. Εφαρµόζεται ετήσιος συντελεστής
αύξησης 5 % στην εν λόγω ποσότητα. Ο αριθµός που προκύπτει
στρογγυλοποιείται, στην επόµενη αριθµητική µονάδα.

Άρθρο 4
Μετά το πρώτο έτος, οι δασµολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυξάνονται κάθε έτος κατά το ποσοστό που
προσδιορίζεται ως ο ετήσιος συντελεστής αύξησης στο παράρτηµα.

Η δασµολογική ποσόστωση, η οποία µνηµονεύεται στο παράρτηµα
µε αύξοντα αριθµό 09.1825, ανοίγει για πρώτη φορά από την
έναρξη ισχύος της συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
∆ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής σχετικά µε τους οίνους και τα
οινοπνευµατώδη.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας (1).
(1) Η ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την φροντίδα της
Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου.

30. 12. 1999
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
Παρά τους κανόνες για την ερµηνεία της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, το κείµενο για την περιγραφή των προϊόντων
πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει µόνο ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται στο πλαίσιο
του παρόντος Παραρτήµατος, βάσει των κωδικών ΣΟ κατά τη στιγµή έκδοσης του παρόντος κανονισµού. Όπου
αναφέρονται κωδικοί «ex» ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού ΣΟ και την
αντίστοιχη περιγραφή από κοινού.

Αύξων αριθ.

09.1803

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

Όγκος ετήσιας δασµολογικής ποσόστωσης
και συντελεστής
ετήσιας αύξησης (1) (2)

∆ασµός δασµολογικής
ποσόστωσης
(µείωση %)

500 τόνοι
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ ή 80
ΣΓΠ (3)

0603 10 15

Νωπές ορχιδέες, από την 1.6 έως τις 31.10

0603 10 51

Νωπά τριαντάφυλλα, από την 1.1 έως τις 31.5 από την 1.11
έως τις 31.12

0603 10 65

Νωπά χρυσάνθεµα, από την 1.1 έως τις 31.5, και από την 1.11
έως τις 31.12

09.1805

0603 10 29

Άλλα νωπά άνθη, από την 1.6 έως τις 31.10

600 τόνοι
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ ή 80
ΣΓΠ (3)

09.1807

ex 0603 10 69

Πρωτέες, από την 1.1 έως τις 31.5, και από την 1.11 έως τις
31.12

900 τόνοι
(σ.ε.α. 5 %)

100

09.1809

0603 90 00

Άνθη, άλλα από τα νωπά

500 τόνοι
(σ.ε.α. 3 %)

25 ΜΕΚ (3)

09.1811

0811 10 90

Φράουλες, κατεψυγµένες

250 τόνοι
(σ.ε.α. 3 %)

100

09.1813

2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 94
2008 70 99

Αχλάδια, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

40 000 τόνοι µεικτό βάρος
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ

09.1815

2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 98

Μείγµατα φρούτων, µε εξαίρεση τα τροπικά φρούτα

18 000 τόνοι µεικτό βάρος
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ

09.1817

2008 92 72

Μείγµατα τροπικών φρούτων

2 000 τόνοι µεικτό
βάρος
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ

09.1819

2009 11 99

Κατεψυγµένοι χυµοί πορτοκαλιού

7 000 τόνοι µεικτό
βάρος
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ

10

Βερίκοκα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

Ροδάκινα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης
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Κωδικός ΣΟ

Κωδικός
Taric

Περιγραφή εµπορευµάτων

2009 40 30

Χυµοί ανανά

2009 70 11
2009 70 19
2009 70 30
2009 70 91
2009 70 93
2009 70 99

Χυµοί µήλου

09.1823

2204 10 19
2204 10 99

Αφρώδη κρασιά

09.1825

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Άλλα κρασιά

09.1827

7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99

Σιδηροχρώµιο, που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 %
άνθρακα

(1) Συντελεστής ετήσιας αύξησης (σ.ε.α.) = % του βασικού ετήσιου όγκου
(2) Καθαρό βάρος, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
(3) Όποιο έχει ως αποτέλεσµα χαµηλότερο εφαρµοστέο δασµό.

L 337/33
Όγκος ετήσιας δασµολογικής ποσόστωσης
και συντελεστής
ετήσιας αύξησης (1) (2)

∆ασµός δασµολογικής
ποσόστωσης
(µείωση %)

5 000 τόνοι µεικτό
βάρος
(σ.ε.α. 3 %)

50 ΜΕΚ

450 000 λίτρα
(σ.ε.α. 3 %)

100

32 000 000 λίτρα
(σ.ε.α. 3 %)

100

515 000 τόνοι

100
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2794/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 ∆εκεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης ∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
204
999
052
204
999
052
204
999

89,4
45,6
67,5
143,5
87,2
115,3
53,3
45,6
49,5
77,1
51,6
64,3

052
999
052
600
999
400
404
999
052
064
400
720
999

54,7
54,7
47,7
71,0
59,4
81,4
75,5
78,5
150,9
69,2
108,1
70,7
99,7

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2645/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 22). Ο κωδικός
«999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2795/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για κατάταξη εµπορευµάτων στη συνδυασµένη ονοµατολογία
συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3796/90 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2674/92 (4), κατά τη διάρκεια περιόδου τριών µηνών από τον κάτοχο τους, εάν αυτός έχει
συνάψει σύµβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14
παράγραφος 3 στοιχείο α) ή β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1715/90 του Συµβουλίου (5)·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και για το κοινό δασµολόγιο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2626/1999 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας:
(1)

(2)

ότι, για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της συνδυασµένης ονοµατολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισµό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εµπορεύµατος
που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·
ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας· ότι αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται επίσης σε
κάθε άλλη ονοµατολογία που την περιλαµβάνει, έστω και εν
µέρει ή µε την προσθήκη από ειδικούς κοινοτικούς νοµοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρµογής δασµολογικών ή
άλλων µέτρων στο πλαίσιο των εµπορικών ανταλλαγών·

(3)

ότι, κατ’ εφρµογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κωδικό που σηµειώνεται στη στήλη 2
βάσει των διατάξεων της στήλης 3·

(4)

ότι είναι σκόπιµο, οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των
κρατών µελών σχετικά µε την κατάταξη των εµπορευµάτων
στην τελωνειακή ονοµατολογία και δεν είναι σύµφωνες µε
το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός να µπορούν να

(5)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ονοµατολογίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το εµπόρευµα που περιγράφεται στη στήλη 1 που προσαρτηµένου
πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασµένη ονοµατολογία στον αντίστοιχο κωδικό που σηµειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις
τελωνειακές αρχές των κρατών µελών και δεν είναι σύµφωνες µε το
δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισµός µπορούν να συνεχίσουν
να αποτελούν αντικείµενο επίκλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/90, κατά τη διάρκεια
τριών µηνών από τον κάτοχό τους, εάν αυτός έχει συνάψει σύµβαση όπως αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3
στοιχείο α) ή β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1715/90.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
(2) ΕΕ L 321 της 14.12.1999, σ. 3.

(3) ΕΕ L 365 της 28.12.1990, σ. 17.
(4) ΕΕ L 271 της 16.9.1992, σ. 5.
(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1990, σ. 1.
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Βαµβακερές επενδύσεις που προορίζονται να τοποθετηθούν µόνιµα
στην πλάτη ή στο κάθισµα παραγεµισµένων επίπλων
Οι επενδύσεις χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα τµήµατα
επίπλων (καθίσµατα) για συναρµολόγηση. Μετά τη συναρµολόγηση
των επιµέρους επίπλων (καθισµάτων), οι επενδύσεις δεν µπορούν να
αφαιρεθούν χωρίς να αποσυναρµολογηθούν τα έπιπλα

9401 90 80

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, όπως και από
το κείµενο των κωδικών ΣΟ 9401, 9401 90 και 9401 90 80
Αυτές οι επενδύσεις θεωρούνται ως µέρη καθισµάτων του κωδικού
ΣΟ 9401
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2796/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για τον καθορισµό εξισωτικών επιτοκίων που εφαρµόζονται σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής
σχετικά µε τα παράγωγα προϊόντα ή αρχικά εµπορεύµατα (καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
και προσωρινής εισαγωγής) κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάµηνου 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, σχετικά µε τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/
1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (4), και ιδίως
το άρθρο 589 παράγραφος 4 στοιχείο α) και το άρθρο 709,
Εκτιµώντας ότι το άρθρο 589 παράγραφος 4 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει την έκδοση, από την
Επιτροπή, εξισωτικών επιτοκίων εφαρµοζόµενων σε περίπτωση
γένεσης τελωνειακής οφειλής σχετικά µε τα παράγωγα προϊόντα ή
το αδικαιολόγητο οικονοµικό πλεονέκτηµα που προκύπτει από την
αναβολή της ηµεροµηνίας γένεσης της τελωνειακής οφειλής σε
περίπτωση µη εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας· ότι αυτά τα εξισωτικά επιτόκια, για το πρώτο εξάµηνο του
2000, καθορίστηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες που προέρχονται
από αυτόν τον ίδιο κανονισµό,

Τα ετήσια εξισωτικά επιτόκια που αναφέρονται στο άρθρο 589
παράγραφος 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 709 παράγραφος 3
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, που εφαρµόζονται για περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 Ιουνίου
2000, καθορίζονται ως εξής:
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

2,87
3,22
2,87
10,35
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
2,87
3,17
5,36.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302
119
253
197

της
της
της
της

19.10.1992, σ. 1.
7.5.1999, σ. 1.
11.10.1993, σ. 1.
29.7.1999, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2797/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών
µέτρων για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων όσον αφορά το λυκίσκο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1771/96 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2718/98 (4), έχει καθορίσει τις ποσότητες του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων για το λυκίσκο, που απαλλάσσονται δασµού
κατά την εισαγωγή ή κοινοτικής ενισχύσεως όταν προέρχονται από την υπόλοιπη Κοινότητα, καθώς και το ποσό της
ενισχύσεως· πρέπει να καθοριστούν οι εν λόγω ποσότητες
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2000·

(1)

τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης λυκίσκου,

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91, η ποσότητα των προβλέψεων εφοδιασµού µε λυκίσκο που εµπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 1210 και 1302 13 00,
που επωφελείται της απαλλαγής από το δασµό κατά την εισαγωγή στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα ή της κοινοτικής
ενίσχυσης για τα προϊόντα προέλευσης από τις υπόλοιπες
χώρες της Κοινότητας, ορίζεται σε 15 τόνους για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2000. Η ποσότητα
αυτή κατανέµεται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Οι γαλλικές αρχές δύνανται να τροποποιήσουν την κατανοµή
αυτή, στο πλαίσιο της καθορισµένης συνολικής ποσότητας.
Στην περίπτωση αυτή, πληροφορούν την Επιτροπή για την εν
λόγω τροποποίηση.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356
160
232
342

της
της
της
της

24.12.1991, σ. 1.
26.6.1999, σ. 80.
13.9.1996, σ. 11.
17.12.1998, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τόνους)
Λυκίσκος των κωδικών ΣΟ 1210 και 1302 13 00

Γουαδελούπη

1

Μαρτινίκα

3

Ρεϊνιόν

11

30. 12. 1999
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
µε την οποία εξουσιοδοτείται ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να ενεργεί ως εκπρόσωπος ορισµένων κρατών µελών προς τον σκοπό σύναψης και διαχείρισης
συµβάσεων που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών «SISNET» για το
περιβάλλον Σένγκεν
(1999/870/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Ενεργώντας βάσει του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούµενο «πρωτόκολλο Σένγκεν»),

(6)

ενδείκνυται συνεπώς να ανατεθεί η αρµοδιότητα αυτή στον
αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα µε ρητή απόφαση του Συµβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου έχει εξουσιοδοτηθεί
να διαχειρίζεται εξ ονόµατος των αφορωµένων κρατών
µελών τη σύµβαση σχετικά µε την εγκατάσταση και τη
λειτουργία του δικτύου SIRENE φάση ΙΙ (1)·

(2)

τα αφορώµενα κράτη µέλη αποφάσισαν να µην παρατείνουν
τη σύµβαση για το δίκτυο SIRENE φάση ΙΙ, η οποία ως εκ
τούτου θα λήξει στις 23 Αυγούστου 2001·

(3)

κατά συνέπεια πρέπει να παρασχεθεί µέχρι την 23η Αυγούστου 2001 νέο δίκτυο επικοινωνιών για το περιβάλλον
Σένγκεν, το καλούµενο SISNET, το οποίο θα απαιτήσει την
εκτέλεση προπαρασκευαστικών µέτρων για τη σύναψη των
σχετικών συµβάσεων, τη σύναψη αυτή καθεαυτή των συµβάσεων και τη διαχείρισή τους·

(4)

(5)

τα αφορώµενα κράτη µέλη ζήτησαν από τον αναπληρωτή
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου να τα εκπροσωπεί κατά
την εκτέλεση των αναγκαίων προπαρασκευαστικών µέτρων
καθώς και τη σύναψη και διαχείριση των εν λόγω συµβάσεων·
η άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών από τον αναπληρωτή
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου εξ ονόµατος ορισµένων
κρατών µελών αποτελεί αρµοδιότητα, χωριστή από τις αρµοδιότητες που ασκεί ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας κατ’
εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

(1) Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1999, 1999/322/ΕΚ, ΕΕ L
123 της 13.5.1999, σελ. 49.

Άρθρο 1
1.
Το Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου να ενεργεί ως εκπρόσωπος των αφορωµένων
κρατών µελών (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία,
Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία) σε ό,τι αφορά:
α) την εκτέλεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παράδοση, εγκατάσταση και διαχείριση του SISNET και οιωνδήποτε
άλλων προπαρασκευαστικών µέτρων που µπορεί να χρειαστούν
σχετικώς, και
β) τη σύναψη και διαχείριση των συµβάσεων για την παράδοση,
εγκατάσταση και διαχείριση του SISNET και την παροχή υπηρεσιών ως προς τη χρήση του.
2.
Η εξουσιοδότηση υπό την έννοια της ανωτέρω παραγράφου
1 ισχύει καθόσον χρόνο οι πληρωµές βάσει των προαναφεροµένων
συµβάσεων δεν βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά εξακολουθούν να βαρύνουν τα αφορώµενα κράτη
µέλη.
3.
Επίσης ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας εξουσιοδοτείται
να ενεργεί ως εκπρόσωπος της Ιρλανδίας ή/και του Ηνωµένου
Βασιλείου σε σχέση µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
1, δυνάµει οιασδήποτε µελλοντικής απόφασης του Συµβουλίου
σχετικά µε τη συµµετοχή ενός από αυτά τα κράτη µέλη, ή και των
δύο, σε ορισµένες ή σε όλες τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου Σένγκεν.
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Άρθρο 2
Οι εργασίες που αφορούν την προετοιµασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη διαχείριση των επακόλουθων συµβάσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξ ονόµατος των
αφορωµένων κρατών µελών, εκτελούνται από τη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου και αποτελούν τµήµα των συνήθων διοικητικών
της καθηκόντων.
Άρθρο 3
Όλα τα ζητήµατα που αφορούν οποιαδήποτε εξωσυµβατική ευθύνη
που προκύπτει από τις πράξεις ή παραλείψεις της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου κατά την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων της σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, διέπονται από το
άρθρο 288, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εποµένως, το άρθρο 235 της συνθήκης
αυτής εφαρµόζεται σε οποιεσδήποτε διαφορές αποζηµιώσεων.
Άρθρο 4
1.
Ο ειδικός τραπεζικός λογαριασµός επ’ ονόµατι του Γενικού
Γραµµατέα του Συµβουλίου, ο οποίος ανοίγεται προς το σκοπό της
διαχείρισης των συµβάσεων που αναφέρονται στην απόφαση 1999/
322/ΕΚ, χρησιµοποιείται σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που

30. 12. 1999

αφορά τη σύναψη και διαχείριση των συµβάσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
2.
Ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας εξουσιοδοτείται να
χρησιµοποιεί τον τραπεζικό λογαριασµό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 προκειµένου να εκπληροί τις υποχρεώσεις του
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της
έκδοσής της.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης ∆εκεµβρίου 1999
για την προσωρινή εφαρµογή της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ουκρανίας που τροποποιεί τη Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ουκρανίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
(1999/871/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2,
πρώτη φράση και εξής:
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

η Επιτροπή διαπραγµατεύτηκε εξ ονόµατος της Κοινότητας
Συµφωνία για την προσωρινή εφαρµογή της Συµφωνίας υπό
µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας που τροποποιεί τη Συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για
το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων·
η Συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών — λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για τις αυξήσεις των ποσοστώσεων κατά το 1999 — πρέπει να εφαρµοστεί σε προσωρινή
βάση εν αναµονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που
απαιτούνται για τη σύναψή της, και µε την επιφύλαξη της
αµοιβαίας προσωρινής εφαρµογής από την Ουκρανία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την τροποποίηση της
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας
για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εφαρµόζεται σε
προσωρινή βάση, εν αναµονή της επίσηµης σύναψής της και µε την
επιφύλαξη της αµοιβαίας προσωρινής εφαρµογής από την Ουκρανία (1).
Το κείµενο της Συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. HALONEN

(1) Η ηµεροµηνία στην οποία τίθεται σε ισχύ η προσωρινή εφαρµογή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
σειρά C.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την ανανέωση της συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
A. Επιστολή του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κύριε,
1.

Η παρούσα επιστολή αναφέρεται στις διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 1999
µεταξύ των αντίστοιχων αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας µε σκοπό την
ανανέωση της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της και των εγκεκριµένων πρακτικών («η
συµφωνία») που µονογραφήθηκε στις 5 Μαΐου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και παρατάθηκε µε τη
συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία µονογραφήθηκε στις 9 Νοεµβρίου 1995.

2.

Κατά τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις αµφότερα τα µέρη επανέλαβαν τον µακροπρόθεσµο στόχο τους να
αναπτύξουν τις εµπορικές συναλλαγές τους στον τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων. Γι’ αυτό το σκοπό συµφωνήθηκε ότι τα µέρη θα διαπραγµατευτούν κατά το έτος 2000 µια πλέον
µακροπρόθεσµη συµφωνία σκοπός της οποίας θα είναι η πλήρης ελευθέρωση του εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, παράλληλα µε την ευθυγράµµιση των δασµολογικών συντελεστών της Ουκρανίας µε
τους συντελεστές που εφαρµόζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Σκοπός αυτής της συµφωνίας θα είναι η κατάργηση, κατά την έναρξη εφαρµογής της, των ποσοτικών
περιορισµών για τις κατηγορίες προϊόντων των οποίων τα ποσοστά χρησιµοποίησης ήταν χαµηλότερα από
2 % το 1999 (κατηγορίες 1, 2, 2Α, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 και 115).

3.

Τα µέρη συµφώνησαν να τροποποιήσουν τις ακόλουθες διατάξεις της συµφωνίας:

3.1. Το παράρτηµα Ι, το οποίο καθορίζει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συµφωνίας αντικαθίσταται από το παράρτηµα 1 του κανονισµού (ΕΚ) 3030/93 (περισσότερες λεπτοµέρειες υπάρχουν στο προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής).
3.2. Το παράρτηµα ΙΙ, το οποίο καθορίζει τους ποσοτικούς περιορισµούς για τις εξαγωγές από την Ουκρανία
προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 2 της παρούσας επιστολής. Για το έτος
1999 θα αυξηθούν οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά 60 % για τις κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων 6, 7, 15 και 16, και κατά 50 % για τις κατηγορίες 5, 26/27, 29 και 50. Για το έτος 2000, µε
την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών της παραγράφου 5 της παρούσας επιστολής, η αύξηση θα είναι
30 % σε σύγκριση µε τα πραγµατικά επίπεδα του 1999, για όλες τις κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, µε εξαίρεση τις κατηγορίες 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 και 50, για τις οποίες η αύξηση θα είναι
50 % σε σύγκριση µε τα πραγµατικά επίπεδα του 1999.
3.3. Το παράρτηµα του πρωτοκόλλου Γ, το οποίο καθορίζει τους ποσοτικούς περιορισµούς για τις εξαγωγές από
τη ∆ηµοκρατία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά τις εργασίες τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή στη ∆ηµοκρατία της Ουκρανίας αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 3 της παρούσας επιστολής.
3.4. Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, η δεύτερη και τρίτη περίοδος αντικαθίστανται από τα εξής:
«Αυτό ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000.»
4.

Τα µέρη συµφώνησαν ότι για τις εισαγωγές στην Ουκρανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία
προέρχονται από την Κοινότητα και απαριθµούνται στο προσάρτηµα 4 δεν θα σηµειώνεται υπέρβαση των
συντελεστών των εισαγωγικών δασµών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα (προϊόντα που αναφέρονται
στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρµονισµένου Συστήµατος).

5.

Τα µέρη συµφώνησαν ότι η ισορροπία της παρούσας συµφωνίας, που αποτελεί µια δέσµη από αµοιβαίες
παραχωρήσεις, εξαρτάται από την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας. Για την
εποπτεία της εφαρµογής της συµφωνίας, θα πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών κατά το
πρώτο τρίµηνο του 2000, κατά τις οποίες οι ποσοτικοί περιορισµοί για το έτος 2000 που καθορίζονται στο
προσάρτηµα 2 θα επανεξεταστούν ενδεχοµένως προκειµένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του
εµπορίου.
Τα επίπεδα των ποσοτικών περιορισµών για το έτος 2000, όπως καθορίζονται στο προσάρτηµα 2, θα
αυξηθούν αυτόµατα µετά την επιβεβαίωση ότι τα δασµολογικά επίπεδα µειώθηκαν στα επίπεδα που καθορίζονται στο προσάρτηµα 3. Η Ουκρανία αναλαµβάνει τη δέσµευση να παράσχει αυτή την επιβεβαίωση έως τις
31 Μαρτίου 2000.
Τα µέρη συµφώνησαν επίσης ότι οι ποσοτικοί περιορισµοί του έτους 2000 θα είναι ίδιοι µε εκείνους του
1999, έως ότου η Ουκρανία εφαρµόσει τους εισαγωγικούς δασµούς που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
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6.

Σε περίπτωση µη εφαρµογής αυτών των συντελεστών, η Κοινότητα έχει το δικαίωµα να επαναφέρει για το
έτος 2000 τα επίπεδα των ποσοτικών περιορισµών που ίσχυαν για το 1999, όπως αναφέρεται στην
ανταλλαγή επιστολών που µονογραφήθηκε στις 9 Νοεµβρίου 1995.

7.

Εάν η Ουκρανία καταστεί µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
συµφωνίας, η παρούσα συµφωνία και τα παραρτήµατά της θα εφαρµόζονται και θα γνωστοποιηθούν στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ως διοικητικές συµφωνίες, των οποίων οι διατάξεις θα εφαρµόζονται στο
πλαίσιο των συµφωνιών και κανόνων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

8.

Παρακαλείται η κυβέρνησή σας να επιβεβαιώσει εάν αποδέχεται τα ανωτέρω. Εάν τα αποδέχεται, η παρούσα
συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός που
ακολουθεί την ηµέρα κατά την οποία τα µέρη γνωστοποίησαν αµοιβαία ότι οι απαραίτητες νοµικές
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Εν τω µεταξύ, η συµφωνία θα εφαρµοσθεί προσωρινά το αργότερο την 1η
∆εκεµβρίου 1999 υπό τους όρους που θα καθοριστούν µε ανταλλαγή διακοινώσεων (βλέπε προσάρτηµα 5).

Μετά τιµής,
Για το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προσάρτηµα 1
Το Παράρτηµα Ι της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων το οποίο µονογραφήθηκε στις 5 Μαΐου 1993 αντικαθίσταται από το παράρτηµα Ι ταυ κανονισµού 3030/93/ΕΚ (1).
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων
θεωρείται ότι έχει ενδεικτική µόνο αξία, εφόσον τα προϊόντα που περιλαµβάνονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται στο εν λόγω
παράρτηµα µε κωδικούς ΣΟ. Όπου µπροστά από τον κωδικό ΣΟ υπάρχει το σύµβολο «ex» τα προϊόντα που περλαµβάνονται σε
κάθε κατηγορία καθορίζονται από τον κωδικό ΣΟ και από την αντίστοιχη περιγραφή.

(1) Το παράρτηµα αυτό δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ L 134 της 28.5.1999.
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Προσάρτηµα 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Η πλήρης περιγραφή των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι
της συµφωνίας)
Κοινοτικά ποσοτικά όρια

Χώρα

Κατηγορία

Νέο πραγµατικό
επίπεδο ποσόστωσης
1999

Πραγµατικό επίπεδο
ποσόστωσης
2000

Μονάδα

1998

1999

1

τόνοι

1 393

1 441

1 873

2

τόνοι

1 928

1 996

2 595

3

τόνοι

653

676

879

2 226

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Οµάδα IΑ

Οµάδα IB
4

χιλ. τεµάχια

1 638

1 712

5

χιλ. τεµάχια

1 310

1 369

2 054

3 080

6

χιλ. τεµάχια

1 201

1 255

2 008

3 012

7

χιλ. τεµάχια

546

571

914

1 370

8

χιλ. τεµάχια

874

913

1 187

9

τόνοι

413

431

560

20

τόνοι

664

687

893

23

τόνοι

404

427

555

39

τόνοι

331

347

451

8 879

Οµάδα IIΑ

Οµάδα IIB
12

χιλ. ζεύγη

6 505

6 830

13

χιλ. τεµάχια

2 387

2 459

15

χιλ. τεµάχια

437

456

730

16

χιλ. τεµάχια

97

101

162

21

χιλ. τεµάχια

328

342

445

24

χιλ. τεµάχια

750

787

1 023

26/27

χιλ. τεµάχια

655

685

1 028

1 541

29

χιλ. τεµάχια

162

169

254

380

3 197
1 094
242

Οµάδα IIIΑ
36

τόνοι

835

881

1 145

37

τόνοι

1 018

1 068

1 388

50

τόνοι

309

324

67

τόνοι

270

284

369

90

τόνοι

662

695

904

115

τόνοι

245

257

334

117

τόνοι

606

637

828

118

τόνοι

386

405

527

486

729

Οµάδα IIIB

Οµάδα IV

χιλ. τεµάχια: Χιλιάδες τεµάχια
χιλ. ζεύγη: Χιλιάδες ζεύγη
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Προσάρτηµα 3
Παράρτηµα του πρωτοκόλλου Γ
(Η πλήρης περιγραφή των προϊόντων των κατηγοριών που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι
της συµφωνίας)
ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΤ
Κοινοτικά ποσοτικά όρια
Χώρα

Μονάδα

Επίπεδο ποσόστωσης
1999

Ποσοστό αύξησης

Επίπεδο ποσόστωσης
2000

4

Χιλ. τεµάχια

2 719

50 %

4 079

5

Χιλ. τεµάχια

3 739

50 %

5 609

6

Χιλ. τεµάχια

4 759

50 %

7 139

7

Χιλ. τεµάχια

6 967

50 %

10 451

8

Χιλ. τεµάχια

1 360

50 %

2 040

12

Χιλ. ζεύγη

10 560

50 %

15 840

13

Χιλ. τεµάχια

1 223

50 %

1 835

15

Χιλ. τεµάχια

4 079

50 %

6 119

16

Χιλ. τεµάχια

820

50 %

1 230

21

Χιλ. τεµάχια

2 719

50 %

4 079

24

Χιλ. τεµάχια

1 231

50 %

1 847

26/27

Χιλ. τεµάχια

8 157

50 %

12 236

29

Χιλ. τεµάχια

1 805

50 %

2 708

Κατηγορία

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Οµάδα IB

Οµάδα IIB

Χιλ. τεµάχια: Χιλιάδες τεµάχια
Χιλ. ζεύγη: Χιλιάδες ζεύγη
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Προσάρτηµα 4
Μέγιστοι δασµολογικοί συντελεστές που εφαρµόζονται στις εισαγωγές στην Ουκρανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5001 00 00

2

5101 29 00

2

5002 00 00

2

5101 30 00

2

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5003 10 00

1

5102 10 10

1

5003 90 00

1

5102 10 30

1

5102 10 50

1

5102 10 90

1

5004 00 10

2

5004 00 90

1

5005 00 10

2

5102 20 00

1

5005 00 90

2

5103 10 10

1

5006 00 10

2

5103 10 90

2

5006 00 90

2

5103 20 10

2

5007 10 00

1

5103 20 91

1

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

5007 20 10

2

5103 20 99

1

5007 20 11

2

5103 30 00

1

5007 20 19

2

5104 00 00

5007 20 21

2

5105 10 00

1

5007 20 31

2

5105 21 00

1

5007 20 39

2

5105 29 00

1

5007 20 41

2

5105 30 10

1

2

5007 20 51

1

5105 30 90

1

5007 20 59

1

5105 40 00

1

5007 20 61

2

5007 20 69

1

5106 10 10

2

5106 10 90

2

5007 20 71

2

5106 20 10

2

5007 90 10

2

5106 20 11

2

5007 90 30

2

5106 20 19

2

5007 90 50

2

5106 20 91

2

5106 20 99

2

5007 90 90

1

5101 11 00

2

5107 10 10

2

5101 19 00

2

5107 10 90

2

5101 21 00

2

5107 20 10

2

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)
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∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5107 20 30

2

5111 90 93

5

5107 20 51

2

5111 90 99

5

5107 20 59

2

5112 11 00

5

5107 20 91

2

5112 11 10

5

5107 20 99

2

5112 11 90

5

5108 10 10

1

5112 19 10

5

5108 10 90

1

5112 19 11

5

5108 20 10

1

5112 19 19

5

5108 20 90

1

5112 19 90

5

5109 10 10

1

5112 19 91

5

5112 19 99

5

5112 20 00

5

5112 30 10

5

5109 10 90
5109 90 10

2
2

5109 90 90

1

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5110 00 00

2

5112 30 30

5

5111 11 00

5

5112 30 90

5

5111 11 11

5

5112 90 10

5

5111 11 19

5

5112 90 91

5

5111 11 91

5

5112 90 93

5

5111 11 99

5

5112 90 99

5

5111 19 10

5

5113 00 00

5111 19 11

5

5201 00 10

5

5111 19 19

5

5201 00 90

5

5111 19 31

5

5202 10 00

5111 19 39

5

5202 91 00

5111 19 90

5

5202 99 00

5111 19 91

5

5203 00 00

5

5111 19 99

5

5204 11 00

5

5111 20 00

5

5204 19 00

5

5111 30 10

5

5204 20 00

1

5111 30 30

5

5205 11 00

1

5111 30 90

5

5205 12 00

5

5111 90 10

5

5205 13 00

5111 90 91

5

5205 14 00

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5

1
5
1

5
5
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∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5205 15 10

1

5206 15 10

5

5205 15 90

1

5206 15 90

5

5205 21 00

1

5206 21 00

5

5206 22 00

5

5205 22 00

5

5205 23 00

5

5206 23 00

5

5205 24 00

5

5206 24 00

5

5205 25 10

5

5206 25 10

5

5206 25 90

5

5206 31 00

5

5205 25 30

5

5205 25 90

1

5205 26 00

5

5206 32 00

5

5205 27 00

5

5206 33 00

5

5205 28 00

5

5206 34 00

5

5205 31 00

5

5206 35 00

5

5206 35 10

5

5206 35 90

5

5206 41 00

5

5206 42 00

5

5206 43 00

5

5206 44 00

5

5206 45 00

5

5205 32 00

1

5205 33 00

5

5205 34 00
5205 35 00

5
5

5205 35 10

5

5205 35 90

1

5205 41 00

5

5205 42 00

1

5206 45 10

5

5205 43 00

5

5206 45 90

5

5205 44 00

5

5207 10 00

2

5205 45 10

1

5207 90 00

2

5205 45 30

5

5208 11 10

5205 45 90

5

5208 11 90

L 337/51
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

1
5

5205 46 00

5

5208 12 11

2

5205 47 00

5

5208 12 13

1

5205 48 00

5

5208 12 15

5

5206 11 00

5

5208 12 16

5

5206 12 00

5

5208 12 19

5

5206 13 00

5

5208 12 91

5206 14 00

5

5208 12 93

1
5

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

L 337/52

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5208 12 95
5208 12 96

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

1
5

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5208 42 00

0

5208 43 00

0

5208 12 99

1

5208 49 00

5208 13 00

1

5208 51 00

1

5208 52 10

5
1

5208 19 00

5

5

5208 21 10

1

5208 52 90

5208 21 90

1

5208 53 00

5208 22 11

2

5208 59 00

2

5209 11 00

5

5209 12 00

5
1

5208 22 13

5

5208 22 15

2

0

5208 22 16

5

5209 19 00

5208 22 19

5

5209 21 00

5
5

5208 22 91

1

5209 22 00

5208 22 93

2

5209 29 00

2

5208 22 95

2

5209 31 00

10

5209 32 00

5

5208 22 96

5

5208 22 99

1

5209 39 00

0
0

5208 23 00

5

5209 41 00

5208 29 00

5

5209 42 00

5208 31 00

2

5209 43 00

5208 32 11

5

5209 49 10

5208 32 13

5

5209 49 90

5208 32 15
5208 32 16

0
5

5208 32 19

0

5208 32 91

1

5
5
0
5

5209 51 00

1

5209 52 00

2

5209 59 00

0

5210 11 10

5

5208 32 93

0

5210 11 90

5

5208 32 95

0

5210 12 00

5

5210 19 00

5

5210 21 10

5

5210 21 90

5

5210 22 00

5

5210 29 00

5

5208 32 96

5

5208 32 99
5208 33 00

0
5

5208 39 00
5208 41 00

2
5

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5210 31 10

5

5212 13 10

5

5210 31 90

5

5212 13 90

5

5210 32 00

5

5212 14 10

5

5210 39 00

5

5212 14 90

5

5210 41 00

5

5212 15 10

5

5210 42 00

5

5212 15 90

5

5210 49 00

5

5212 21 10

5

5210 51 00

5

5212 21 90

5

5210 52 00

5

5212 22 10

5

5210 59 00

5

5212 22 90

5

5212 23 10

5

5212 23 90

5

5212 24 10

5

5211 11 00
5211 12 00

1
5

5211 19 00

1

L 337/53
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

5211 21 00

5

5212 24 90

5

5211 22 00

5

5212 25 10

5

5211 29 00

5

5212 25 90

5

5211 31 00

5

5301 10 00

5

5301 21 00

1

5301 29 00

1

5211 32 00

5

5211 39 00

0

5211 41 00

5

5301 30 10

5211 42 00

5

5301 30 90

5211 43 00

1

1
5

5302 10 00

1

5211 49 10

5

5302 90 00

5211 49 11

5

5303 10 00

2

5303 90 00

2

5211 49 19

0

2

5211 49 90

5

5304 10 00

2

5211 51 00

5

5304 90 00

2

5305 11 00

2

5211 52 00

1

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5211 59 00

5

5305 19 00

2

5212 11 10

5

5305 21 00

2

5212 11 90

5

5305 29 00

2

5212 12 10

5

5305 91 00

2

5212 12 90

5

5305 99 00

2

L 337/54

Κωδικός ΣΟ (1)

5306 10 10

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

1

5309 29 00

5306 10 19

1

5309 29 10

5
5

2

5310 10 10

5

5306 10 39

2

5310 10 90

5

5306 10 50

2

5310 90 00

5

5311 00 10

5

5311 00 90

5

5401 10 11

5

5401 10 19

5

5401 10 90

5

5401 20 10

5

5401 20 90

5

5402 10 10

5

5402 10 90

5

5402 20 00

5

5402 31 00

5

5402 31 10

5

5402 31 30

5

5402 31 90

5

5402 32 00

5

5402 33 00

5

5402 33 10

5

5402 33 90

5

5402 39 10

5

5402 39 90

5

5402 41 00

5

5402 41 10

5

5402 41 30

5

5402 41 90

5

5402 42 00

5

5402 43 00

5

1
2

5306 20 11

1

5306 20 19

1

5306 20 90

2

5307 10 10

2

5307 10 90

2

5307 20 00

2

5308 10 00

2

5308 20 10

2

5308 20 90

2

5308 30 00

2

5308 90 11

2

5308 90 12

2

5308 90 13

2

5308 90 19

2

5308 90 90

2

5309 11 10

5

5309 11 11

5

5309 11 19

5

5309 11 90
5309 19 00

5
5

5309 19 10

5

5309 19 90
5309 21 10

5
1

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5

5306 10 31

5306 20 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

5

5309 29 90

2

5306 10 90

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5309 21 90

2

5306 10 11

5306 10 30

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

L 337/55
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5402 43 10

5

5403 49 00

5

5402 43 90

5

5404 10 10

5

5402 49 10

5

5404 10 90

5

5402 49 91

5

5404 90 11

5

5402 49 99

5

5404 90 19

5

5402 51 00

5

5404 90 90

5

5402 51 10

5

5405 00 00

5

5402 51 30

5

5406 10 00

5

5402 51 90

5

5406 20 00

5

5402 52 00

5

5407 10 00

5

5402 52 10

5

5407 20 11

5

5402 52 90

5

5407 20 19

5

5402 59 10

5

5407 20 90

5

5402 59 90

5

5407 30 00

5

5402 61 00

5

5407 41 00

5

5402 61 10

5

5407 42 00

5402 61 30

5

5407 42 10

5

5402 61 90

5

5407 42 90

5

5402 62 00

5

5407 43 00

5

5402 62 10

5

5407 44 00

5402 62 90

5

5407 44 10

5

5402 69 10

5

5407 44 90

5

5402 69 90

5

5407 51 00

5

5403 10 00

5

5407 52 00

5

5403 20 10

5

5407 53 00

5403 20 90

5

5407 53 10

5

5403 31 00

5

5407 53 90

5

5403 32 00

5

5407 54 00

5

5403 33 10

5

5407 60 10

5

5403 33 90

5

5407 60 30

5

5403 39 00

5

5407 60 51

5

5403 41 00

5

5407 60 59

5

5403 42 00

5

5407 60 90

5

5

5

5

L 337/56

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5407 61 10

5

5408 32 00

5407 61 30

5

5408 33 00

5

5407 61 50

5

5408 34 00

5

5407 61 90

5

5501 10 00

5

5407 69 10

5

5501 20 00

5

5407 69 90

5

5501 30 00

5

5501 90 00

5

5501 90 10

5

5501 90 90

5

5407 71 00

1

5407 72 00
5407 73 00

5
5

0

5407 73 10

5

5502 00 10

5

5407 73 91

5

5502 00 40

5

5407 73 99

5

5502 00 80

5

5407 74 00

5

5502 00 90

5

5407 81 00

5

5503 10 11

5

5407 82 00

5

5503 10 19

5

5503 10 90

5

5503 20 00

5

5407 83 00

5

5407 83 10

1

5407 83 90

5

5503 30 00

5

5407 84 00

5

5503 40 00

5

5503 90 10

5

5503 90 90

5

5504 10 00

5
5

5407 91 00

2

5407 92 00
5407 93 00

5
5

5407 93 10

5

5504 90 00

5407 93 90

5

5505 10 10

5

5407 94 00

5

5505 10 30

5

5408 10 00

0

5505 10 50

5

5408 21 00

0

5505 10 70

5

5408 22 10

5

5505 10 90

5

5408 22 90

5

5505 20 00

5

5408 23 10

5

5506 10 00

5

5408 23 90

5

5506 20 00

5

5408 24 00

5

5506 30 00

5

5506 90 10

5

5408 31 00

2

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)

5506 90 90

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5

5506 90 91

0

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5
5

5507 00 00

5

5510 11 00

5

5508 10 11

5

5510 12 00

5

5508 10 19

5

5510 20 00

5

5508 10 90

5

5510 30 00

5

5508 20 10

5

5510 90 00

5

5508 20 90

5

5511 10 00

5

5509 11 00

5

5511 20 00

5

5509 12 00

5

5511 30 00

5

5509 21 10

5

5512 11 00

5

5509 21 90

5

5512 19 10

5

5509 22 10

5

5512 19 90

5

5509 22 90

5

5512 21 00

5

5509 31 10

5

5512 29 10

5

5509 31 90

5

5512 29 90

5

5509 32 10

5

5512 91 00

5

5512 99 10

5

5509 41 10

5

5512 99 90

5

5509 41 90

5

5513 11 10

5

5509 42 10

5

5513 11 20

5

5509 42 90

5

5513 11 30

5

5513 11 90

5

0

5509 52 10

5

5513 12 00

5

5509 52 90

5

5513 13 00

5

5509 53 00

5

5513 19 00

5

5509 59 00

5

5513 21 10

5

5509 61 10

5

5513 21 30

5

5513 21 90

5

5509 61 90

0

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5509 92 00
5509 99 00

5509 51 00

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

5

5

0

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5509 91 90

5506 90 99

5509 32 90

L 337/57

5509 62 00

5

5513 22 00

5

5509 69 00

5

5513 23 00

5

5509 91 10

5

5513 29 00

5

L 337/58

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5513 31 00

5

5515 13 99

5

5513 32 00

5

5515 19 10

5

5513 33 00

5

5515 19 30

5

5513 39 00

5

5515 19 90

5

5513 41 00

5

5515 21 10

5

5513 42 00

5

5515 21 30

5

5513 43 00

5

5515 21 90

5

5513 49 00

5

5515 22 11

5

5514 11 00

5

5515 22 19

5

5514 12 00

5

5515 22 91

5

5514 13 00

5

5515 22 99

5

5514 19 00

5

5515 29 10

5

5514 21 00

5

5515 29 30

5

5514 22 00

5

5515 29 90

5

5514 23 00

5

5515 91 10

5

5514 29 00

5

5515 91 30

5

5514 31 00

5

5515 91 90

5

5514 32 00

5

5515 92 11

5

5514 33 00

5

5515 92 19

5

5514 39 00

5

5515 92 91

5

5514 41 00

5

5515 92 99

5

5514 42 00

5

5515 99 10

5

5514 43 00

5

5515 99 30

5

5514 49 00

5

5515 99 90

5

5515 11 10

5

5516 11 00

5

5515 11 30

5

5516 12 00

5

5515 11 90

5

5516 13 00

5

5515 12 10

5

5516 14 00

5

5515 12 30

5

5516 21 00

5

5515 12 90

5

5516 22 00

5

5515 13 11

5

5516 23 10

5

5515 13 19

5

5516 23 90

5

5515 13 91

5

5516 24 00

5

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

L 337/59
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5516 31 00

5

5603 00 93

5

5516 32 00

5

5603 00 95

5

5516 33 00

5

5603 00 99

5

5516 34 00

5

5603 11 10

5

5516 41 00

5

5603 11 90

5

5516 42 00

5

5603 12 10

5

5516 43 00

5

5603 12 90

5

5516 44 00

5

5603 13 10

5

5516 91 00

5

5603 13 90

5

5516 92 00

5

5603 14 10

5

5516 93 00

5

5603 14 90

5

5516 94 00

5

5603 91 10

5

5601 10 10

5

5603 91 90

5

5601 10 90

5

5603 92 10

5

5601 21 10

5

5603 92 90

5

5601 21 90

5

5603 93 10

5

5601 22 10

5

5603 93 90

5

5601 22 91

5

5603 94 10

5

5601 22 99

5

5603 94 90

5

5601 29 00

2

5604 10 00

5

5601 30 00

5

5604 20 00

1

5602 10 11

5

5604 90 00

5

5602 10 19

5

5605 00 00

5

5602 10 31

5

5606 00 10

5

5602 10 35

5

5606 00 91

5

5602 10 39

5

5606 00 99

5

5602 10 90

5

5607 10 00

5602 21 00

2

5607 21 00

5602 29 10

1

5607 29 10

1
5
1

5602 29 90

5

5607 29 90

5

5602 90 00

5

5607 30 00

5

5603 00 10

5

5607 41 00

5

5603 00 91

5

5607 49 11

5

L 337/60

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

20

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5607 49 19

2

5702 32 00

5607 49 90

1

5702 32 10

20

5607 50 11

2

5702 32 90

20

5607 50 19

1

5702 39 10

20

5607 50 30

2

5702 39 90

20

5607 50 90

5

5702 41 00

5607 90 00

5

5702 41 10

5608 11 11

1

5702 41 90

5608 11 19

1

5702 42 00

20
20
10
20

5608 11 91

5

5702 42 10

20

5608 11 99

5

5702 42 90

20
20

5608 19 11

1

5702 49 10

5608 19 19

1

5702 49 90

5

5608 19 30

5

5702 51 00

20

5608 19 31

5

5702 52 00

20

5608 19 39

5

5702 59 00

20

5608 19 90

5

5702 91 00

20

5608 19 91

5

5702 92 00

20

5608 19 99

5

5702 99 00

20

5608 90 00

2

5703 10 00

20

5609 00 00

5

5703 10 10

20

5701 10 10

20

5703 10 90

20

5701 10 91

20

5703 20 11

20

5701 10 93

20

5703 20 19

20

5701 10 99

20

5703 20 91

20

5701 90 10

5

5701 90 90
5702 10 00

20
20

5702 20 00
5702 31 00

5703 20 99

20
20

10

5703 30 11

20

5703 30 19

20

5703 30 51

20

5703 30 59

20

5702 31 10

20

5703 30 91

20

5702 31 30

20

5703 30 99

20

5702 31 90

5

5703 90 00

20

30. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

5703 90 10

20

5804 10 11

10

5703 90 90

20

5804 10 19

10

5704 10 00

20

5804 10 90

10

5704 90 00

20

5804 21 10

10

5705 00 10

20

5804 21 90

10

5804 29 10

10

Κωδικός ΣΟ (1)

5705 00 30

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

L 337/61

20

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

5705 00 31

20

5804 29 90

10

5705 00 39

20

5804 30 00

10

5705 00 90

20

5805 00 00

10

5801 10 00

10

5806 10 00

10

5801 21 00

10

5806 20 00

10

5801 22 00

10

5806 31 00

5801 23 00

10

5806 31 10

5801 24 00

10

5806 31 90

10

5801 25 00

10

5806 32 10

10

5801 26 00

10

5806 32 90

10

5801 31 00

10

5806 39 00

10

5801 32 00

10

5806 40 00

10

5801 33 00

10

5807 10 10

10

5801 34 00

10

5807 10 90

10

5801 35 00

10

5807 90 10

10

5801 36 00

10

5807 90 90

10

5801 90 10

10

5808 10 00

10

5801 90 90

10

5808 90 00

10

10
5

5802 11 00

10

5809 00 00

5802 19 00

5

5810 10 10

10

1

5802 20 00

10

5810 10 90

10

5802 30 00

10

5810 91 10

10

5810 91 90

10

5803 10 00

2

5803 90 10

10

5810 92 10

10

5803 90 30

10

5810 92 90

10

5803 90 50

10

5810 99 10

10

5810 99 90

10

5803 90 90

2

L 337/62

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5811 00 00

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

10

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

5907 00 10

10

5901 90 00

10

5907 00 90

10

5902 10 10

10

5908 00 00

10

5902 10 90

10

5909 00 10

10

5902 20 10

10

5909 00 90

5902 20 90

10

5910 00 00

10

5902 90 10

10

5911 10 00

10

2

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

1

5911 20 00
10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

10

10

5903 10 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

5907 00 00

5901 10 00

5902 90 90

30. 12. 1999

2

5911 31 11

10
10

5903 10 90

10

5911 31 19

5903 20 10

10

5911 31 90

5903 20 90

10

5911 32 10

5903 90 10

10

5911 32 90

5

5903 90 91

10

5911 40 00

2

5903 90 99

10

5911 90 10

5

5904 10 00

10

5911 90 90

5

5904 91 10

10

6001 10 00

10

10

6001 21 00

10

5904 92 00

10

6001 22 00

10

5905 00 10

10

6001 29 10

10

6001 29 90

10

5904 91 90

5905 00 30

15

10

1
10

5905 00 31

10

6001 91 10

10

5905 00 39

10

6001 91 30

10

5905 00 50

10

6001 91 50

10

6001 91 90

10

6001 92 10

10

6001 92 30

10

5905 00 70

10

5905 00 90
5906 10 00

10
10

5906 10 10

10

6001 92 50

10

5906 10 90

10

6001 92 90

10

5906 91 00

10

6001 99 10

10

5906 99 10

1

6001 99 90

10

5906 99 90

5

6002 10 10

10

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

6002 10 90

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

10

6002 93 33

10

L 337/63
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

6002 20 10

10

6002 93 35

10

6002 20 31

10

6002 93 39

10

6002 20 39

10

6002 93 91

10

6002 20 50

10

6002 93 99

10

6002 20 70

10

6002 99 00

10

6002 20 90

10

6101 10 10

6002 30 10

10

6101 10 90

6002 30 90

10

6101 20 10

15

6101 20 90

15

6002 41 00

10

15
15

6002 42 10

10

6101 30 10

15

6002 42 30

10

6101 30 90

15

6002 42 50

10

6101 90 10

15

6002 42 90

10

6101 90 90

15

6002 43 11

10

6102 10 10

15

6002 43 19

10

6102 10 90

15

6002 43 31

10

6102 20 10

15

6002 43 33

10

6102 20 90

6002 43 35

10

6102 30 10

15

6002 43 39

10

6102 30 90

15

6002 43 50

10

6102 90 10

15

6002 43 91

10

6102 90 90

15

6002 43 93

10

6103 11 00

15

6002 43 95

10

6103 12 00

15

6002 43 99

10

6103 19 00

15

15

6002 49 00

10

6103 21 00

15

6002 91 00

10

6103 22 00

15

6002 92 10

10

6103 23 00

15

6002 92 30

10

6103 29 00

15

6002 92 50

10

6103 31 00

15

6002 92 90

10

6103 32 00

15

6002 93 10

10

6103 33 00

15

6002 93 31

10

6103 39 00

15

L 337/64

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

6103 41 10

15

6104 62 90

6103 41 90

15

6104 63 10

6103 42 10

15

6104 63 90

15

6103 42 90

15

6104 69 10

15

6103 43 10

15

6104 69 91

15

6103 43 90

15

6104 69 99

15

6103 49 10

15

6105 10 00

6103 49 91

15

6105 20 10

6103 49 99

15

6105 20 90

15

6104 11 00

15

6105 90 10

15

6105 90 90

15

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

6104 12 00

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

15

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

15
20

15

15
15

6104 13 00

15

6106 10 00

15

6104 19 00

15

6106 20 00

15

6104 21 00

15

6106 90 10

15

6104 22 00

15

6106 90 30

15

6104 23 00

15

6106 90 50

15

6104 29 00

15

6106 90 90

15

6104 31 00

15

6107 11 00

15

6104 32 00

15

6107 12 00

15

6104 33 00

15

6107 19 00

15

6104 39 00

15

6107 21 00

15

6104 41 00

15

6107 22 00

15

6104 42 00

15

6107 29 00

15

6104 43 00

15

6107 91 00

15

15

6107 91 10

15

6107 91 90

15

6104 44 00
6104 49 00

20
15

6104 51 00

15

6107 92 00

15

6104 52 00

15

6107 99 00

15

6104 53 00

15

6108 11 00

6104 59 00

15

6108 11 10

15

6104 61 10

15

6108 11 90

15

6104 61 90

15

6108 19 00

6104 62 10

15

6108 19 10

15

15
15

30. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

6108 19 90

15

6110 30 91

6108 21 00

15

6110 30 99

6108 22 00

15

6110 90 10

15

6108 29 00

15

6110 90 90

15

6108 31 10

15

6111 10 10

15

6108 31 90

15

6111 10 90

15

6111 20 10

15

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

6108 32 11

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

L 337/65

0

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

15
15

6108 32 19

15

6111 20 90

15

6108 32 90

15

6111 30 10

15

6111 30 90

15

6111 90 00

15

6108 39 00

0

6108 91 00

15

6108 91 10

15

6112 11 00

6108 91 90

15

6112 12 00

15

6112 19 00

15

6112 20 00

15

6112 31 10

15

6112 31 90

15

6112 39 10

15

6112 39 90

15

6108 92 00

15

6108 99 10
6108 99 90

15
15

6109 10 00

15

6109 90 10

15

6109 90 30

15

0

6109 90 90

15

6112 41 10

15

6110 10 10

15

6112 41 90

15

6112 49 10

15
15

6110 10 31

15

6110 10 35

15

6112 49 90

6110 10 38

15

6113 00 10

15

6113 00 90

15

6110 10 39

15

6110 10 91

15

6114 10 00

15
15

6110 10 95

15

6114 20 00

6110 10 98

15

6114 30 00

15

6110 10 99

15

6114 90 00

15

6110 20 10

15

6115 11 00

15

6110 20 91

15

6115 12 00

15

6110 20 99

15

6115 19 00

15

6110 30 10

15

6115 19 10

15

L 337/66

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

6115 19 90

15

6201 99 00

15

6115 20 11

15

6202 11 00

15

6115 20 19

15

6202 12 10

15

6115 20 90

15

6202 12 90

15

6115 91 00

15

6202 13 10

15

6115 92 00

15

6202 13 90

15

6202 19 00

15

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

6115 93 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

15

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

6115 93 30

15

6202 91 00

15

6115 93 91

15

6202 92 00

15

6202 93 00

15
15

6115 93 99

15

6115 99 00

15

6202 99 00

6116 10 10

15

6203 11 00

15

6116 10 20

15

6203 12 00

15

6116 10 80

15

6203 19 10

15

6203 19 30

0

15

6203 19 90

0

15

6203 21 00

6116 93 00

15

6203 22 10

6116 99 00

15

6203 22 80

6116 10 90

5

6116 91 00
6116 92 00

20

6117 10 00

15

6203 22 90

6117 20 00

15

6203 23 10

15
15
15
15
20

15

6117 80 10

15

6203 23 80

6117 80 90

15

6203 23 90

15

6117 90 00

15

6203 29 11

15

6201 11 00

15

6203 29 18

6201 12 10
6201 12 90

15
15

15

15

6203 29 19

15

6203 29 90

15

6201 13 10

15

6203 31 00

15

6201 13 90

15

6203 32 10

15

6201 19 00

15

6203 32 90

15

6201 91 00

15

6203 33 10

15

6201 92 00

15

6203 33 90

15

6201 93 00

15

6203 39 11

15

30. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

6203 39 19

15

6204 23 80

15

6203 39 90

15

6204 23 90

15

6204 29 11

15

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

6203 41 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

L 337/67

15

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

6203 41 30

15

6204 29 18

6203 41 90

15

6204 29 19

15

6203 42 11

15

6204 29 90

15

6203 42 31

15

6204 31 00

6203 42 33

15

6204 32 10

15

6203 42 35

15

6204 32 90

15

6203 42 51

15

6204 33 10

15

6203 42 59

15

6204 33 90

15

6203 42 90

15

6204 39 11

15

6203 43 11

15

6204 39 19

6203 43 19

15

6204 39 90

15

6203 43 31

15

6204 41 00

15

6203 43 39

15

6204 42 00

15

6203 43 90

15

6204 43 00

15

6203 49 11

15

6204 44 00

15

6204 49 10

15

6203 49 19

15

15

15

15

6203 49 31

15

6204 49 90

15

6203 49 39

15

6204 51 00

15

6203 49 50

15

6204 52 00

15

6203 49 90

15

6204 53 00

15

6204 11 00

15

6204 59 10

15

6204 12 00

15

6204 59 90

15

6204 13 00

15

6204 61 10

15

6204 19 10

15

6204 61 80

15

6204 19 90

15

6204 61 90

15

6204 21 00

15

6204 62 11

15

15

6204 62 31

15

6204 62 33

15
15

6204 22 10
6204 22 80

20
15

6204 22 90

15

6204 62 35

6204 23 10

15

6204 62 39

15

L 337/68

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

6204 62 51

15

6207 91 10

15

6204 62 59

15

6207 91 90

15

6204 62 90

15

6207 92 00

15

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

6204 63 11

15

6207 99 00

15

6204 63 18

15

6208 11 00

15

6204 63 19

15

6208 19 10

15

6204 63 31

15

6208 19 90

15

6204 63 39

15

6208 21 00

15

6204 63 90

15

6208 22 00

15

6208 29 00

15

6208 91 10

15

6204 69 11
6204 69 18

10
15

6204 69 19
6204 69 31

15
10

6208 91 11

15

6208 91 19

15

6204 69 39

15

6208 91 90

15

6204 69 50

15

6208 92 00

6204 69 90

15

6208 92 10

15

6205 10 00

15

6208 92 90

15

6205 20 00

15

6208 99 00

15

6205 30 00

15

6209 10 00

6205 90 10

15

6209 20 00

15

6205 90 90

15

6209 30 00

15

6206 10 00

15

6209 90 00

15

6206 20 00

15

6210 10 10

6206 30 00

15

6210 10 91

15

6206 40 00

15

6210 10 99

15

6206 90 10

15

6210 20 00

15

6206 90 90

15

6210 30 00

15

6207 11 00

15

6210 40 00

15

6207 19 00

15

6210 50 00

15

6207 21 00

15

6211 11 00

15

6207 22 00

15

6211 12 00

15

6207 29 00

15

6211 20 00

15

6207 91 00

15

6211 31 00

15

10

10

15

30. 12. 1999

Κωδικός ΣΟ (1)
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EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

6211 32 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

20

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

15

6214 20 00

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

L 337/69
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

15

6211 32 31

15

6214 30 00

15

6211 32 41

15

6214 40 00

15

6211 32 42

15

6214 90 10

15

6211 32 90

15

6214 90 90

15

6211 33 10

15

6215 10 00

15

6215 20 00

15

6215 90 00

15

6216 00 00

15

6217 10 00

15

6217 90 00

15

6301 10 00

15

6301 20 10

15

6301 20 91

15

6211 33 31

15

6211 33 41

15

6211 33 42

15

6211 33 90

15

6211 39 00

15

6211 41 00

15

6211 42 10

20

6211 42 31

15

6211 42 41

15

6211 42 42

15

15

6301 20 99

6211 42 90

15

6211 43 10

15

6211 43 31

15

6211 43 41

15

6211 43 42

15

6211 49 00

15

6212 10 10

15

6212 10 90

15

6301 30 90

15
15

6302 21 00

15

6302 29 10

6212 90 00

15

6302 29 90

6213 90 00

10

6302 31 10
15

15

10

6302 22 90

15

20

15
15

6212 30 00

6213 20 00

15

6302 10 90

15

10

15

6302 10 10

6302 22 10

6213 10 00

15

6301 90 90

6212 20 00

6214 10 00

15

6301 40 10

6301 90 10
15

15

6301 30 10

6301 40 90

6211 43 90

6212 10 00

15

15
15
10
15

6302 31 90

15

6302 32 10

15

6302 32 90

10
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Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

6302 39 10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

30. 12. 1999
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

6304 99 00

10

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

15

6302 39 30

15

6305 10 10

6302 39 90

15

6305 10 90

6302 40 00

15

6305 20 00

6302 51 10

15

6305 31 10

15

6302 51 90

15

6305 31 91

15

6302 52 00

15

6305 31 99

15

6302 53 10

15

6302 53 90

15

6302 59 00

15

6302 60 00

15

6302 91 10

15

6302 91 90

15

6302 92 00

15

6302 93 10

15

6302 93 90

15

6302 99 00

15

6303 11 00

15

6303 12 00

15

6303 19 00

15

6303 91 00

15

6303 92 10

15

6303 92 90

15

6303 99 10

15

6303 99 90

15

6304 11 00

15

5
15
5

6305 32 11

15

6305 32 81

15

6305 32 89

15

6305 32 90

15

6305 33 10

15

6305 33 91

15

6305 33 99

15

6305 39 00

15

6305 90 00

2

6306 11 00
6306 12 00

15
5

6306 19 00

15

6306 21 00

15

6306 22 00

10

6306 29 00

5

6306 31 00

15

6306 39 00

15

6306 41 00

15
15

6304 19 10

15

6306 49 00

6304 19 30

15

6306 91 00

2

6304 19 90

15

6306 99 00

10

6304 91 00

15

6307 10 10

6304 92 00

15

6307 10 30

15

6307 10 90

15

6304 93 00

15

15

30. 12. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

Κωδικός ΣΟ (1)

6307 20 00

15

6309 00 00

6307 90 10

15

6310 10 10

6307 90 91

15

6310 10 30

2

6307 90 99

15

6310 10 90

2

6308 00 00

15

6310 90 00

2

Κωδικός ΣΟ (1)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
1996
(%)

L 337/71
∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 1
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 2
(%)

∆ασµολογικοί
συντελεστές
διατάγµατος 3
(%)

15
1

(1) Οι περιγραφές του προϊόντος που αντιστοιχούν στους κωδικούς ΣΟ που απαριθµούνται στο παρόν προσάρτηµα, βρίσκονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 2204/1999 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 1999 (ΕΕ αριθ. L 278 της
28.10.1999).
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Προσάρτηµα 5

Ανταλαγή διακοινώσεων
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνει τους χαιρετισµούς της προς την αποστολή
της Ουκρανίας και αναφέρεται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το
εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που µονογραφήθηκε στις 5 Μαΐου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών που µονογραφήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1999.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου επιθυµεί να ενηµερώσει την αποστολή της Ουκρανίας ότι, ενώ αναµένεται η
ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της συµφωνίας υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι πρόθυµη να επιτρέψει την ντε φάκτο εφαρµογή των
διατάξεων της συµφωνίας από τις.... Αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι τα µέρη δύνανται οποιαδήποτε στιγµή να θέσουν
τέλος σ’ αυτή την ντε φάκτο εφαρµογή της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών εφόσον προειδοποιήσουν 4 µήνες νωρίτερα.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου ζητά από την αποστολή της Ουκρανίας να επιβεβαιώσει τη συµφωνία της σχετικά µε
τα ανωτέρω.

30. 12. 1999

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
B. Επιστολή της κυβέρνησης της Ουκρανίας

Κύριε,
Σας γνωστοποιώ ότι έλαβα την ακόλουθη επιστολή σας της.........:
«1. Η παρούσα επιστολή αναφέρεται στις διαπραγµατεύσεις που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου
1999 µεταξύ των αντίστοιχων αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας µε σκοπό
την ανανέωση της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για το εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της και των εγκεκριµένων
πρακτικών (“η συµφωνία”) που µονογραφήθηκε στις 5 Μαΐου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία και
παρατάθηκε µε τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία µονογραφήθηκε στις 9
Νοεµβρίου 1995.
2.

Κατά τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις αµφότερα τα µέρη επανέλαβαν τον µακροπρόθεσµο στόχο τους να
αναπτύξουν τις εµπορικές συναλλαγές τους στον τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ενδυµάτων. Γι’ αυτό το σκοπό συµφωνήθηκε ότι τα µέρη θα διαπραγµατευτούν κατά το έτος 2000 µία
πλέον µακροπρόθεσµη συµφωνία σκοπός της οποίας θα είναι η πλήρης ελευθέρωση του εµπορίου
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, παράλληλα µε την ευθυγράµµιση των δασµολογικών συντελεστών της
Ουκρανίας µε τους συντελεστές που εφαρµόζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Σκοπός αυτής της συµφωνίας θα είναι η κατάργηση, κατά την έναρξη εφαρµογής της, των ποσοτικών
περιορισµών για τις κατηγορίες προϊόντων των οποίων τα ποσοστά χρησιµοποίησης ήταν χαµηλότερα
από 2 % το 1999 (κατηγορίες 1, 2, 2Α, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 και 115).

3.

Τα µέρη συµφώνησαν να τροποποιήσουν τις ακόλουθες διατάξεις της συµφωνίας:

3.1. Το Παράρτηµα Ι, το οποίο καθορίζει τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συµφωνίας
αντικαθίσταται από το παράρτηµα 1 του κανονισµού (ΕΚ) 3030/93 (περισσότερες λεπτοµέρειες υπάρχουν στο προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής).
3.2. Το παράρτηµα ΙΙ, το οποίο καθορίζει τους ποσοτικούς περιορισµούς για τις εξαγωγές από την Ουκρανία
προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 2 της παρούσας επιστολής. Για το
έτος 1999 θα αυξηθούν οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά 60 % για τις κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων 6, 7, 15 και 16, και κατά 50 % για τις κατηγορίες 5, 26/27, 29 και 50. Για το έτος 2000,
µε την επιφύλαξη των όρων και διαδικασιών της παραγράφου 5 της παρούσας επιστολής, η αύξηση θα
είναι 30 % σε σύγκριση µε τα πραγµατικά επίπεδα του 1999, για όλες τις κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, µε εξαίρεση τις κατηγορίες 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 και 50, για τις οποίες η
αύξηση θα είναι 50 % σε σύγκριση µε τα πραγµατικά επίπεδα του 1999.
3.3. Το παράρτηµα του πρωτοκόλλου Γ, το οποίο καθορίζει τους ποσοτικούς περιορισµούς για τις εξαγωγές
από τη ∆ηµοκρατία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά τις εργασίες τελειοποίησης προς
επανεισαγωγή στη ∆ηµοκρατία της Ουκρανίας αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 3 της παρούσας
επιστολής.
3.4. Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, η δεύτερη και τρίτη περίοδος αντικαθίστανται από τα εξής:
“Αυτό ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000.”
4.

Τα µέρη συµφώνησαν ότι για τις εισαγωγές στην Ουκρανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα οποία
προέρχονται από την Κοινότητα και απαριθµούνται στο προσάρτηµα 4 δεν θα σηµειώνεται υπέρβαση των
συντελεστών των εισαγωγικών δασµών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτηµα (προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρµονισµένου Συστήµατος).

5.

Τα µέρη συµφώνησαν ότι η ισορροπία της παρούσας συµφωνίας, που αποτελεί µια δέσµη από αµοιβαίες
παραχωρήσεις, εξαρτάται από την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας. Για την
εποπτεία της εφαρµογής της συµφωνίας, θα πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µεταξύ των µερών κατά
το πρώτο τρίµηνο του 2000, κατά τις οποίες οι ποσοτικοί περιορισµοί για το έτος 2000 που
καθορίζονται στο προσάρτηµα 2 θα επανεξεταστούν ενδεχοµένως προκειµένου να διευκολυνθεί η
περαιτέρω ανάπτυξη του εµπορίου.
Τα επίπεδα των ποσοτικών περιορισµών για το έτος 2000, όπως καθορίζονται στο προσάρτηµα 2, θα
αυξηθούν αυτόµατα µετά την επιβεβαίωση ότι τα δασµολογικά επίπεδα µειώθηκαν στα επίπεδα που
καθορίζονται στο προσάρτηµα 3. Η Ουκρανία αναλαµβάνει τη δέσµευση να παράσχει αυτή την επιβεβαίωση έως τις 31 Μαρτίου 2000.
Τα µέρη συµφώνησαν επίσης ότι οι ποσοτικοί περιορισµοί του έτους 2000 θα είναι ίδιοι µε εκείνους του
1999, έως ότου η Ουκρανία εφαρµόσει τους εισαγωγικούς δασµούς που καθορίζονται στο παράρτηµα
ΙΙΙ.

6.

Σε περίπτωση µη εφαρµογής αυτών των συντελεστών, η Κοινότητα έχει το δικαίωµα να επαναφέρει για το
έτος 2000 τα επίπεδα των ποσοτικών περιορισµών που ίσχυαν για το 1999, όπως αναφέρεται στην
ανταλλαγή επιστολών που µονογραφήθηκε στις 9 Νοεµβρίου 1995.

L 337/73

L 337/74

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 12. 1999

7.

Εάν η Ουκρανία καταστεί µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της συµφωνίας, η παρούσα συµφωνία και τα παραρτήµατά της θα εφαρµόζονται και θα γνωστοποιηθούν
στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ως διοικητικές συµφωνίες, των οποίων οι διατάξεις θα εφαρµόζονται στο πλαίσιο των συµφωνιών και κανόνων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

8.

Παρακαλείται η κυβέρνησή σας να επιβεβαιώσει εάν αποδέχεται τα ανωτέρω. Εάν τα αποδέχεται, η
παρούσα συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µηνός
που ακολουθεί την ηµέρα κατά την οποία τα µέρη γνωστοποίησαν αµοιβαία ότι οι απαραίτητες νοµικές
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Εν τω µεταξύ, η συµφωνία θα εφαρµοσθεί προσωρινά το αργότερο την
1η ∆εκεµβρίου 1999 υπό τους όρους που θα καθοριστούν µε ανταλλαγή διακοινώσεων (βλέπε
προσάρτηµα 5).»

Σας επιβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας και τα
προσαρτήµατά της.
Μετά τιµής
Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1750/1999 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 214 της 13ης Αυγούστου 1999)

Σελίδα 39, άρθρο 36, τελευταία σειρά:
αντί:
διάβαζε:

«(ΕΚ) αριθ. 1261/1999 (1) και (ΕΚ) αριθ. 1262/1999 (2)»,
«(ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (1) και (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (2)».

σελίδα 39, οι υποσηµειώσεις (1) και (2) διαβάζονται ως εξής:
«(1)ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 1.
(2)ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 5.».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Θέµα: Μηνιαίοι πίνακες
Οι µηνιαίοι αλφαβητικοί και µεθοδολογικοί πίνακες του µηνός Απριλίου είναι διαθέσιµοι.
Το EUR-OP σκοπεύει να εκδώσει τους πίνακες των επόµενων µηνών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάθε δύο
εβδοµάδες, και έχει την πρόθεση να καλύψει τα κενά έως τις αρχές του 2000.
Λυπούµεθα για τις µακροχρόνιες καθυστερήσεις, που οφείλονται σε εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά τις µεθόδους
παραγωγής, και σας διαβεβαιώνουµε ότι δεν θα υπάρξουν παρόµοια προβλήµατα µε τις συνδροµές του 2000.
Ζητούµε συγγνώµη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε από τις εν λόγω καθυστερήσεις.

