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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 99/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
για τη χορήγηση συνδροµής στα κράτη εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας
(5)

η εν λόγω συνδροµή θα είναι πλήρως αποτελεσµατική µόνο
εφόσον σηµειωθεί πρόοδος προς τη δηµιουργία ελεύθερων
και ανοικτών δηµοκρατικών κοινωνιών που σέβονται τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, τα δικαιώµατα των µειοψηφιών
και των αυτοχθόνων πληθυσµών και συστηµάτων προσανατολισµένων στην οικονοµία αγοράς·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,

(6)

απαιτείται περαιτέρω συνδροµή για την προώθηση της πυρηνικής ασφάλειας στα κράτη εταίρους·

την πρόταση της Επιτροπής (1),

(7)

µε τη συνεχή παροχή της συνδροµής αυτής θα µπορέσουν
να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, ιδίως στο πλαίσιο των συµφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και των συµφωνιών
οικονοµικής συνεργασίας που συνάπτονται µε τα κράτη
εταίρους·

(8)

στις εφαρµοστέες διατάξεις περί συνδροµής δυνάµει του
παρόντος κανονισµού, θα λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι
κοινές στρατηγικές που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο·

(9)

είναι σκόπιµο να καθοριστούν προτεραιότητες για την εν
λόγω συνδροµή, οι οποίες θα καθοριστούν, µεταξύ άλλων,
από τα κοινά συµφέροντα της Κοινότητας και των κρατών
εταίρων·

(10)

η συνδροµή θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές
απαιτήσεις και προτεραιότητες των κυριότερων περιοχών
που καλύπτει ο παρών κανονισµός·

(11)

όπως έχει καταδείξει η πείρα, η κοινοτική συνδροµή θα είναι
ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική εάν επικεντρωθεί σε
περιορισµένο αριθµό τοµέων σε κάθε κράτος εταίρο·

(12)

θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη διακρατικών οικονοµικών δεσµών και εµπορικών ροών που συµβάλλουν στην
οικονοµική µεταρρύθµιση και αναδιάρθρωση·

(13)

θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η περιφερειακή και η υποπεριφερειακή συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τη βόρεια διάσταση
και την περιοχή του Εύξεινου Πόντου·

(14)

θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως
όσον αφορά τα σύνορα µεταξύ των κρατών εταίρων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των κρατών εταίρων και της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και µεταξύ των ίδιων
των κρατών εταίρων·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

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

(2)

εν συνεχεία των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο
∆ουβλίνο και τη Ρώµη το 1990, η Κοινότητα θέσπισε πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της οικονοµικής
µεταρρύθµισης και ανάκαµψης στην πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών·
ο κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 1279/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για τη χορήγηση συνδροµής
για την οικονοµική µεταρρύθµιση και ανάκαµψη στα νέα
ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία (2), θέσπισε τους όρους
για τη χορήγηση αυτής της συνδροµής και καθόρισε ότι το
όλο εγχείρηµα θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 1996
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999·

(3)

η συνδροµή αυτή έχει ήδη προκαλέσει σηµαντικό αντίκτυπο
στις µεταρρυθµίσεις των κρατών εταίρων της Ανατολικής
Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι («κράτη εταίροι»)·

(4)

στον παρόντα κανονισµό εγγράφεται ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 34 της
διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού (3), για τη συνολική διάρκειά του, χωρίς όµως να θίγονται οι εξουσίες της αρµόδιας
για τον προϋπολογισµό αρχής, όπως καθορίζονται από τη
συνθήκη·

(1) ΕΕ C 37 της 11.2.1999, σ. 8.
(2) ΕΕ L 165 της 4.7.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

L 12/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(15)

οι απαιτήσεις της οικονοµικής µεταρρύθµισης και αναδιάρθρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, και η αποτελεσµατική
διαχείριση του παρόντος προγράµµατος, επιβάλλουν
πολυετή προσέγγιση·

(16)

για να διασφαλιστεί η µακρόπνοη βιωσιµότητα των µεταρρυθµίσεων, απαιτείται να δοθεί η απαιτούµενη έµφαση στις
κοινωνικές πτυχές τους και στην ανάπτυξη της κοινωνίας
των πολιτών·

18. 1. 2000

(28)

εκτός από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα από τα κράτη
µέλη και από τα κράτη εταίρους, η συµµετοχή σε διαδικασίες υποβολής προσφορών θα πρέπει να είναι επίσης
ανοικτή σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα από χώρες που
επωφελούνται του προγράµµατος Phare, και, όταν απαιτείται ειδικού τύπου εµπειρογνωµοσύνη, σε φυσικά και νοµικά
πρόσωπα από µεσογειακές χώρες·

(29)

θα πρέπει να καταρτίζονται ετησίως εκθέσεις προόδου για
την εφαρµογή του προγράµµατος συνδροµής·

(30)

οι συνθήκες δεν προβλέπουν, για την έκδοση του παρόντος
κανονισµού, εξουσίες άλλες από αυτές του άρθρου 308 της
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 203 της συνθήκης ΕΚΑΕ,

(17)

η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στη συνδροµή
συνιστά βασικό σηµείο της µακρόπνοης βιωσιµότητας των
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης·

(18)

η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, συµπεριλαµβανοµένης
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έχει σηµασία για τη
µεταρρύθµιση και την αναδιάρθρωση·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(19)

η ποιότητα της συνδροµής θα πρέπει να βελτιωθεί µε την
επιλογή µέρους των έργων σε ανταγωνιστική βάση·

Άρθρο 1

(20)

για να καλυφθούν δεόντως οι πιο πιεστικές ανάγκες των
κρατών εταίρων στο παρόν στάδιο της οικονοµικής τους
µεταρρύθµισης, είναι ανάγκη να επιτραπεί η χρησιµοποίηση
ορισµένου ποσού της χρηµατοδοτικής επιχορήγησης για
οικονοµικά αποδοτικές επενδύσεις και χρηµατοδοτήσεις
επενδύσεων, κυρίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της προώθησης των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), της περιβαλλοντικής υποδοµής και των
δικτύων στρατηγικής σηµασίας για την Κοινότητα·

Η Κοινότητα εφαρµόζει πρόγραµµα για την προώθηση της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς και για την ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη εταίρους που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι (εφεξής καλούµενα «κράτη εταίροι») από
την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, σύµφωνα
µε τα κριτήρια που θεσπίζει ο παρών κανονισµός.

(21)

η κοινοτική συνδροµή µπορεί, κατά περίπτωση, να είναι πιο
αποτελεσµατική, αποδοτική και ορατή εάν υλοποιηθεί, όταν
υλοποιείται σε αποκεντρωµένη βάση·

(22)

θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός
µεταξύ επιχειρήσεων, οργανισµών και οργάνων που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα·

1.
Το πρόγραµµα βασίζεται στις αρχές και τους στόχους που
καθορίζονται στις συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
καθώς και στις συµφωνίες εµπορικής και οικονοµικής συνεργασίας,
στο πλαίσιο των οποίων η Κοινότητα, τα κράτη µέλη της και τα
κράτη εταίροι συνεργάζονται για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες
κοινού ενδιαφέροντος.

(23)

η κοινοτική συνδροµή θα είναι ακόµη περισσότερο αποτελεσµατική αν εξασφαλιστεί η δέσµευση των κρατών εταίρων·

(24)

κατά την υλοποίηση της κοινοτικής συνδροµής, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να επικουρείται από επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών·

(25)

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

(26)

οι διαδικασίες υποβολής προσφορών και η ανάθεση συµβάσεων θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το δηµοσιονοµικό
κανονισµό που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης («δηµοσιονοµικός κανονισµός»)·

(27)

οι διατάξεις όσον αφορά την υποβολή προσφορών και η
ανάθεση συµβάσεων, καθώς και οι αρχές που διέπουν την
ανάθεση συµβάσεων θα πρέπει να εφαρµόζονται µέχρις ότου
τεθεί σε ισχύ η νοµοθεσία για την τροποποίηση του τίτλου
ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού, προκειµένου να αποτελέσει τη βάση για τις εκτελεστικές διατάξεις που θα ισχύουν
για όλα τα κοινοτικά προγράµµατα εξωτερικής συνδροµής·

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 2

2.
Το πρόγραµµα αποβλέπει στην επίτευξη του µεγαλύτερου
δυνατού αντικτύπου µε την επικέντρωση των παρεµβάσεών του σε
περιορισµένο αριθµό σηµαντικών πρωτοβουλιών, µη αποκλειοµένων
των σχεδίων µικρής κλίµακας, όπου τα σχέδια αυτά είναι ενδεδειγµένα. Προς το σκοπό αυτό, τα ενδεικτικά προγράµµατα και τα
προγράµµατα δράσης που αναφέρονται στη συνέχεια, καλύπτουν
κατά ανώτατο όριο τρεις από τους επιλέξιµους διασταυρούµενους
τοµείς συνεργασίας που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ. Ενδεχοµένως, χορηγείται συνδροµή και στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας, πέραν της συνδροµής που χορηγείται στους τρεις προαναφερόµενους τοµείς. Το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές
απαιτήσεις και προτεραιότητες των κυριότερων περιοχών που καλύπτει ο παρών κανονισµός, και ιδίως την ανάγκη προαγωγής της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.
3.
∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή:
— στην ανάγκη να µειωθούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η
ρύπανση, συµπεριλαµβανοµένης της διασυνοριακής ρύπανσης,
— στην ανάγκη προώθησης της βιώσιµης χρήσης των φυσικών
πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακών πόρων, καθώς
και
— στις κοινωνικές πτυχές της µετάβασης.
4.
Το πρόγραµµα αποβλέπει στην προώθηση της διακρατικής,
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των ίδιων
των κρατών εταίρων, µεταξύ των κρατών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταξύ των κρατών εταίρων και της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης.
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Η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία χρησιµεύουν
κυρίως για να βοηθήσουν τα κράτη εταίρους στον προσδιορισµό
και την επιδίωξη δράσεων που αναλαµβάνονται καλύτερα σε πολυκρατικό µάλλον επίπεδο παρά σε εθνικό, όπως η προώθηση των
δικτύων, η περιβαλλοντική συνεργασία και οι δράσεις στον τοµέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
Η διασυνοριακή συνεργασία εξυπηρετεί κυρίως τα ακόλουθα:
α) παρέχει συνδροµή στις παραµεθόριες περιοχές προς επίλυση
των ειδικών αναπτυξιακών τους προβληµάτων·
β) ενθαρρύνει τη σύνδεση των δικτύων εκατέρωθεν των συνόρων,
όπως για παράδειγµα των διευκολύνσεων διέλευσης των
συνόρων·
γ) επισπεύδει τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων στα κράτη εταίρους,
χάρη στη συνεργασία τους µε τις παραµεθόριες περιφέρειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης·
δ) µειώνει τους διασυνοριακούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και
τη ρύπανση.
5.
Στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας, το πρόγραµµα
συγκεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες:
α) στήριξη της προώθησης µιας αποτελεσµατικής νοοτροπίας για
την πυρηνική ασφάλεια, σύµφωνα µε τις αρχές της σύµβασης
για την πυρηνική ασφάλεια, ιδιαίτερα µέσω συνεχούς υποστήριξης των κανονιστικών οργάνων και, σε επίπεδο εγκαταστάσεων, µέσω της επιτόπου συνδροµής, συµπεριλαµβανοµένης της
προµήθειας εξοπλισµού, εκεί όπου η συνδροµή αυτή χρειάζεται
περισσότερο·
β) στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρµογής των αναλώσιµων
καυσίµων, της αποξήλωσης και των στρατηγικών διαχείρισης
των πυρηνικών αποβλήτων, περιλαµβανοµένης της Βορειοδυτικής Ρωσίας στα πλαίσια µιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας·
γ) συµβολή στις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες που στηρίζει η ΕΕ,
όπως η πρωτοβουλία της οµάδας των 7/ΕΕ για το κλείσιµο του
Τσερνοµπίλ.
Το πρόγραµµα στηρίζει επίσης την εφαρµογή αποτελεσµατικών
διασφαλίσεων ως προς τα πυρηνικά υλικά.
6.
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Άρθρο 3
1.
Η συνδροµή χορηγείται στο πλαίσιο εθνικών, πολυκρατικών
και άλλων προγραµµάτων.
2.
Τα εθνικά και πολυκρατικά προγράµµατα περιλαµβάνουν
ενδεικτικά προγράµµατα και προγράµµατα δράσης.
3.
Τα ενδεικτικά προγράµµατα που καλύπτουν διάστηµα τριών
έως τεσσάρων ετών, καταρτίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Αυτά τα προγράµµατα
ορίζουν τους κύριους στόχους και κατευθύνσεις της κοινοτικής
συνδροµής στους τοµείς συνεργασίας που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ και περιλαµβάνουν, κατά το δυνατόν, ενδεικτικές
δηµοσιονοµικές εκτιµήσεις. Πριν από την κατάρτιση των ενδεικτικών προγραµµάτων, η Επιτροπή εξετάζει µε την επιτροπή που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, τις προτεραιότητες που
έχουν καθοριστεί µε τα κράτη εταίρους.
4.
Τα προγράµµατα δράσης που βασίζονται στα ενδεικτικά προγράµµατα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3, θεσπίζονται
σε ετήσια ή διετή βάση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13
παράγραφος 2. Τα εν λόγω προγράµµατα δράσης περιλαµβάνουν
κατάλογο των έργων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των τοµέων συνεργασίας που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Το περιεχόµενο των προγραµµάτων καθορίζεται λεπτοµερώς, ούτως
ώστε να µπορεί η επιτροπή του άρθρου 13 παράγραφος 1 να
διατυπώνει τη γνώµη της.
5.
Τα µέτρα που περιγράφονται στα εθνικά προγράµµατα
δράσης εκφράζονται στα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα που συµφωνούνται µεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους εταίρου. Τα µέτρα
αυτά βασίζονται σε διάλογο που λαµβάνει υπόψη τα κοινά συµφέροντα της Κοινότητας και των κρατών εταίρων, ιδίως στο πλαίσιο
των συµφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.
6.
Ενδεχοµένως, τα ενδεικτικά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης µπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη:

— τις εξελισσόµενες και διαφέρουσες ανάγκες και προτεραιότητες
των κρατών εταίρων, µεµονωµένα και ως περιοχές, και, µεταξύ
άλλων εκτιµήσεων, το περιεχόµενο της διεύρυνσης,
— την απορροφητική ικανότητα των κρατών εταίρων,
— την πρόοδο προς µία δηµοκρατική και προσανατολισµένη στην
αγορά µεταρρύθµιση των κρατών εταίρων.
Τα µέτρα εφαρµόζονται λαµβανοµένων υπόψη των ακόλουθων
κριτηρίων:
— την ανάγκη για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη,
— τις κοινωνικές επιπτώσεις των µέτρων µεταρρύθµισης,
— την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες,
— τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων και το σεβασµό του
περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
1.
Πέρα από τα εθνικά προγράµµατα δράσης, θεσπίζεται
σύστηµα παροχής κινήτρων το οποίο εισάγει στοιχείο ανταγωνισµού στην κατανοµή των πόρων προκειµένου να προωθηθεί η
ποιότητα. Για να διασφαλιστεί η συγκέντρωση, τα έργα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος θα πρέπει να
συνδέονται µε διασταυρούµενους τοµείς συνεργασίας οι οποίοι
καθορίζονται στα εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 3.
2.
Το σύστηµα παροχής κινήτρων εισάγεται σταδιακά και λαµβάνει υπόψη τις ικανότητες των διοικητικών υπηρεσιών των διαφόρων κρατών εταίρων. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, το
µέγεθος του συστήµατος δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού
προϋπολογισµού του προγράµµατος. Κατά τα επόµενα έτη, η αναλογία αυτή µπορεί να αυξηθεί µέχρι 5 % κατ’ έτος.
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3.
Λαµβανοµένης υπόψη της εµπειρίας των προηγούµενων ετών,
συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής κατανοµής, καταβάλλονται
ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της συµµετοχής στο εν
λόγω σύστηµα, όλων των κρατών εταίρων, ιδιαίτερα εκείνων που
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στο να σηµειώσουν επιτυχία
στα πλαίσια του συστήµατος αυτού.
4.
Το ετήσιο πρόγραµµα του συστήµατος παροχής κινήτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων για την επιλογή των σχεδίων
και του µεγέθους του, συµφωνείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 13 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ

Άρθρο 5
1.
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων που αναφέρονται στον τίτλο
Ι, ο οποίος αφορά πρωτίστως τεχνική συνδροµή, στηρίζονται τα
ακόλουθα:
— µεταφορά εµπειρογνωµοσύνης και τεχνογνωσίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης,
— βιοµηχανική συνεργασία και εταιρικές σχέσεις για την εγκαθίδρυση θεσµών βασιζόµενων στη συνεργασία µεταξύ δηµόσιων
και ιδιωτικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών εταίρων,
— κατά περίπτωση, το εύλογο κόστος των προµηθειών που απαιτούνται για την εφαρµογή της συνδροµής. Σε ορισµένες ειδικές
περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων της πυρηνικής ασφάλειας,
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και της διασυνοριακής συνεργασίας, µπορεί να προβλέπεται ένα σηµαντικό
στοιχείο προµηθειών,
— επενδύσεις και συναφείς δραστηριότητες. Η συνδροµή µπορεί
να καλύπτει και τις τεχνικές πτυχές και µπορεί εποµένως να
συµβάλει στην προσέλκυση και τη στήριξη των επενδύσεων. Η
συνδροµή µπορεί να καλύπτει και τη χρηµατοδότηση επενδύσεων που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, κυρίως στους
τοµείς της διασυνοριακής συνεργασίας, της προώθησης των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, των περιβαλλοντικών υποδοµών και των δικτύων.
2.
Η συνδροµή καλύπτει επίσης δαπάνες συναφείς µε την προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, λογιστικό έλεγχο και αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και δαπάνες συναφείς µε την
πληροφόρηση.
3.
Τα µέτρα µπορούν να υλοποιούνται, κατά περίπτωση, σε
αποκεντρωµένη βάση. Οι τελικοί δικαιούχοι της κοινοτικής συνδροµής συµµετέχουν στενά στην προετοιµασία και την εκτέλεση
των έργων. Ο προσδιορισµός και η προετοιµασία των έργων πραγµατοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου είναι
δυνατόν.
4.
Αν κριθεί σκόπιµο, και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
διακοπή της συνέχειας των δράσεων, τα έργα εκτελούνται κατά
φάσεις. Η χρηµατοδότηση των µεταγενέστερων φάσεων εξαρτάται
από την ορθή εκτέλεση των προγενέστερων φάσεων.
5.
Ενθαρρύνεται η συµµετοχή των τοπικών εµπειρογνωµόνων
στην εκτέλεση των έργων.

18. 1. 2000
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 6
1.
Το χρηµατοδοτικό ποσό αναφοράς για την εφαρµογή του
παρόντος προγράµµατος για την περίοδο 2000 µέχρι 2006, ανέρχεται σε 3 138 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
2.
Ένα ανώτατο ποσοστό 20 % του ετήσιου προϋπολογισµού
µπορεί να διατεθεί στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Ένα ανώτατο ποσοστό 20 % του
ετήσιου προϋπολογισµού µπορεί να διατεθεί στο «σύστηµα
παροχής κινήτρων» που περιγράφεται στο άρθρο 4.
Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα µέτρα που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισµό, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τον γενικό
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον εφαρµοζόµενο δηµοσιονοµικό κανονισµό.
2.
Η Επιτροπή τηρεί τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και, ειδικότερα, τις αρχές της οικονοµίας και της
σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας που αναφέρονται στο δηµοσιονοµικό κανονισµό.
Άρθρο 8
1.
Η κοινοτική συνδροµή λαµβάνει, εν γένει, τη µορφή µη
επιστρεπτέων ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να
δηµιουργήσουν κεφάλαια τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τη χρηµατοδότηση άλλων έργων ή µέτρων συνεργασίας.
2.
Οι οικονοµικές αποφάσεις και οι απορρέουσες συµβάσεις
προβλέπουν ρητά ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνουν, εν ανάγκη, σε επιτόπια παρακολούθηση και οικονοµική
επιτήρηση και έλεγχο.
Άρθρο 9
1.
Το κόστος του έργου σε τοπικό νόµισµα καλύπτεται από την
Κοινότητα µόνο στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο.
2.
Ενθαρρύνεται ενεργά η συγχρηµατοδότηση των έργων από τα
κράτη εταίρους.
3.
Η Κοινότητα δεν χρηµατοδοτεί φόρους, δασµούς ή την
απόκτηση ακινήτων.
Άρθρο 10
Οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε την υποβολή προσφορών και
την ανάθεση συµβάσεων καθώς και οι αρχές που διέπουν την
ανάθεση των συµβάσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα IV,
εφαρµόζονται µέχρις ότου αρχίσει να ισχύει η νοµοθεσία για την
τροποποίηση του τίτλου ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού, προκειµένου να αποτελέσει τη βάση για τις εκτελεστικές διατάξεις που
θα ισχύουν για όλα τα κοινοτικά προγράµµατα εξωτερικής
βοήθειας.
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Άρθρο 11
1.
Η Επιτροπή διεξάγει δραστηριότητες σύµφωνα µε τα προγράµµατα δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4
και µε τον τίτλο ΙΧ του δηµοσιονοµικού κανονισµού καθώς και
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος κανονισµού.
2.
Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη εταίρους σύνολο κανόνων για
τον καθορισµό σχεδίων.
3.
Οι συµβάσεις προµηθειών και έργων ανατίθενται µε ανοικτούς διαγωνισµούς, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 116 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
4.
Η συµµετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και
στις συµβάσεις είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όλα τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών, των κρατών εταίρων, και
χωρών στις οποίες εφαρµόζεται το πρόγραµµα Phare. Η Επιτροπή
µπορεί να επιτρέπει, κατά περίπτωση, τη συµµετοχή φυσικών και
νοµικών προσώπων από µεσογειακές χώρες µε παραδοσιακούς
οικονοµικούς, εµπορικούς ή γεωγραφικούς δεσµούς, εφόσον για τα
συγκεκριµένα προγράµµατα ή σχέδια απαιτούνται ειδικές µορφές
γνώσεων που υπάρχουν ειδικότερα στις χώρες αυτές.
5.
Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, η Επιτροπή µπορεί να
επιτρέπει τη συµµετοχή των συγκεκριµένων τρίτων χωρών στις
προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις συµβάσεις, αλλά κατά
περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η συµµετοχή επιχειρήσεων
τρίτων χωρών είναι δεκτή µόνον όταν χορηγείται η αµοιβαιότητα.
Άρθρο 12
Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση
συµβάσεων προµήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 114 του δηµοσιονοµικού κανονισµού πρέπει να προβλέπουν, για την υποβολή προσφοράς, προθεσµία τουλάχιστον 52 ηµερών από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κατά γενικό κανόνα, οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ανατίθενται
µε κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών και µε απευθείας
συµφωνία για ενέργειες µέχρι 200 000 ευρώ.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη συνδροµή
προς τα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία (στο εξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 14

Η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη και µε βάση την
αµοιβαία και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής επιτόπιων πληροφοριών, εξασφαλίζει τον
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αποτελεσµατικό συντονισµό των προσπαθειών παροχής συνδροµής
που αναλαµβάνουν η Κοινότητα και τα επιµέρους κράτη µέλη, µε
σκοπό την αύξηση της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας των
προγραµµάτων συνεργασίας τους.
Μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών εξασφαλίζεται τακτικός συντονισµός, συµπεριλαµβανοµένου του επιτόπιου συντονισµού κατά τις επαφές τους µε τα κράτη εταίρους, τόσο κατά τη
φάση καθορισµού όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του προγράµµατος.
Κατά την υλοποίηση προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας
στην οποία συµµετέχουν κράτη µέλη, χώρες του Phare και κράτη
εταίροι, η Επιτροπή επιδιώκει τον αποτελεσµατικό συντονισµό και
τη συνέπεια µε τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέσω των
διαρθρωτικών ταµείων, τα κοινοτικά προγράµµατα εξωτερικής
βοήθειας και τις διµερείς πρωτοβουλίες συνδροµής.
Επιπλέον, η Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισµό και τη συνεργασία
µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς χορηγούς βοήθειας.
Στο πλαίσιο της συνδροµής που παρέχεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, η Επιτροπή προωθεί τη συγχρηµατοδότηση µε
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς των κρατών µελών.

Άρθρο 15
1.
Κάθε έτος, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την
πρόοδο της εκτέλεσης του προγράµµατος συνδροµής, συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος καθώς και
της ενηµέρωσης επί των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Η εν
λόγω έκθεση περιλαµβάνει αξιολόγηση της ήδη χορηγηθείσας συνδροµής. Η εν λόγω έκθεση απευθύνεται στα κράτη µέλη, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
2.
Βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει
στο Συµβούλιο προτάσεις για τροποποίηση του παρόντος κανονισµού.
3.
Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει, στους φορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1, στατιστικές πληροφορίες για την
ανάθεση των συµβάσεων. Το περιεχόµενο και η µορφή των στατιστικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, θα συζητείται µε
την επιτροπή του άρθρου 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 16
Στην περίπτωση που λείπει ένα σηµαντικό στοιχείο για τη συνέχιση
της συνεργασίας µέσω συνδροµής, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης των δηµοκρατικών αρχών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να αποφασίσει τα κατάλληλα µέτρα σχετικά µε
την συνδροµή σε ένα κράτος εταίρο.
Η ίδια διαδικασία µπορεί να εφαρµόζεται, ως ύστατο µέτρο, στις
περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων των κρατών
εταίρων που καθορίζονται στις συµφωνίες εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας.
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Άρθρο 17
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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 το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΡΑΤΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
Αρµενία

Μογγολία

Αζερµπαϊτζάν

Ρωσική Οµοσπονδία

Λευκορωσία
Γεωργία
Καζαχστάν

Τατζικιστάν
Τουρκµενιστάν

Κιργιζία

Ουκρανία

Μολδαβία

Ουζµπεκιστάν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3
ΚΑΙ 4
1. Υποστήριξη των θεσµικών, νοµικών και διοικητικών µεταρρυθµίσεων:
— ανάπτυξη του κράτους δικαίου,
— στήριξη της εφαρµογής αποτελεσµατικών πολιτικών,
— µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
— στήριξη των εκτελεστικών και νοµοθετικών οργάνων (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο),
— στήριξη των δραστηριοτήτων στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,
— ενδυνάµωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
— στήριξη για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων,
— στήριξη της κοινωνίας των πολιτών,
— στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
2. Στήριξη του ιδιωτικού τοµέα και χορήγηση συνδροµής για την οικονοµική ανάπτυξη:
— προώθηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
— ανάπτυξη του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
— προώθηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών επιχειρήσεων,
— βιοµηχανική συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας,
— ιδιωτικοποίηση,
— αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων,
— προώθηση του προσανατολισµένου προς την αγορά πλαισίου για το εµπόριο και τις επενδύσεις.
3. Στήριξη για την αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της µετάβασης:
— µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας, του συνταξιοδοτικού συστήµατος, του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας και
ασφαλίσεων,
— συνδροµή για τη µείωση του κοινωνικού αντίκτυπου της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης,
— συνδροµή για την κοινωνική αναδιάρθρωση,
— ανάπτυξη των υπηρεσιών στον τοµέα της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της µετεκπαίδευσης.
4. Ανάπτυξη των δικτύων υποδοµών:
— δίκτυα µεταφορών,
— τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
— δοµές γιά την παροχή ενέργειας και δίκτυα µετάδοσης,
— σηµεία διέλευσης των συνόρων.
5. Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πόρων:
— ανάπτυξη βιώσιµων περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών,
— προώθηση της εναρµόνισης των περιβαλλοντικών προτύπων µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την προµήθεια και την τελική χρήση,
— προώθηση της βιώσιµης χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης ενέργειας,
της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης της ενέργειας και της βελτίωσης της περιβαλλοντικής υποδοµής.
6. Ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας:
— νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιωτικοποίησης των γαιών,
— καλύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και προώθηση της κατάρτισης,
— βελτίωση της διανοµής και της πρόσβασης στις αγορές.
Ενδεχοµένως, παρέχεται στήριξη για την πυρηνική ασφάλεια, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του άρθρου 2 παράγραφος 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η χρηµατοδότηση των επενδύσεων αιτιολογείται από τα ακόλουθα κριτήρια:
— τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, δυνάµει των οποίων η κοινοτική συνδροµή συνεπάγεται πολλαπλασιασµό των επενδύσεων από άλλες πηγές,
— την προσθετικότητα, χάρη στην οποία η κοινοτική συνδροµή ενθαρρύνει επενδύσεις οι οποίες δεν επρόκειτο διαφορετικά να
είχαν πραγµατοποιηθεί,
— τους τοµείς σηµασίας για την Κοινότητα.
Η χρηµατοδότηση επενδύσεων µπορεί να λαµβάνει τη µορφή συγχρηµατοδότησης από άλλες πηγές χρηµατοδότησης επενδύσεων
ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτόνοµων επενδύσεων.
Μεταξύ των τοµών προτεραιότητας για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων περιλαµβάνονται η διασυνοριακή συνεργασία,
συµπεριλαµβανοµένης της µεθοριακής υποδοµής, η προώθηση των ΜΜΕ, η περιβαλλοντική υποδοµή και τα δίκτυα. Αποκλείεται
η άµεση χρηµατοδότηση µετοχών ή συµµετοχών επιµέρους εταιρειών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Ι∆ΙΩΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες πρέπει να διατίθενται µε την «πρόσκληση υποβολής προσφορών» σε κάθε προσφέροντα ο
οποίος είναι καταχωρηµένος στον κλειστό κατάλογο ή ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση ύστερα από τη δηµοσίευση
ανακοίνωσης ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν ιδίως τα κριτήρια αξιολόγησης. Η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς µπορεί να περιλαµβάνει συνεντεύξεις µε τα πρόσωπα που προτείνονται στην
προσφορά.
2. Η Επιτροπή προεδρεύει σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης και διορίζει επαρκή αριθµό αξιολογητών πριν από τη δηµοσίευση
των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Ένας αξιολογητής πρέπει να προέρχεται από τον αποδέκτη οργανισµό των
δικαιούχων χωρών. Όλοι οι αξιολογητές πρέπει να υπογράφουν δήλωση αµεροληψίας.
3. Η προσφορά αξιολογείται σταθµίζοντας την τεχνική ποιότητα έναντι της τιµής. Η στάθµιση των δύο κριτηρίων πρέπει να
ανακοινώνεται σε κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η τεχνική αξιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα ιδίως µε τα
ακόλουθα κριτήρια: οργάνωση, χρονοδιάγραµµα, µέθοδοι και πρόγραµµα εργασιών που προτείνονται για την παροχή
υπηρεσιών, προσόντα, πείρα, ειδίκευση του προσωπικού που προτείνεται για την παροχή υπηρεσιών, χρήση τοπικών εταιρειών
ή εµπειρογνωµόνων, ενσωµάτωσή τους στο σχέδιο, και συµβολή τους στη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του σχεδίου. ∆εν
λαµβάνεται υπόψη η ειδική πείρα του προσφέροντος στο Tacis.
4. Οι απορριπτόµενοι προσφέροντες πρέπει να ενηµερώνονται µε επιστολή, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για την
απόρριψή τους καθώς και το όνοµα του επιτυχόντος προσφέροντος.
5. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην προετοιµασία ενός σχεδίου αποκλείονται από τη συµµετοχή στην
εκτέλεση του σχεδίου. Ο συµµετέχων προσφέρων που απασχολεί κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα,
εντός εξαµήνου από τη λήξη της συµµετοχής τους στη διαδικασία υποβολής προσφορών, µπορεί να αποκλεισθεί από τη
συµµετοχή στο σχέδιο. Ο προσφέρων που περιλαµβάνεται σε κλειστό κατάλογο, αποκλείεται από τη συµµετοχή στην
αξιολόγηση της σχετικής προσφοράς.
6. Η Επιτροπή εξασφαλίζει το απόρρητο όλων των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν µια προσφορά.
7. Όταν µια επιχείρηση, ένας οργανισµός ή ένα όργανο έχουν σοβαρούς λόγους για να ζητήσουν επανεξέταση µιας προσφοράς,
πρέπει να έχουν πάντα τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δίνεται
αιτιολογηµένη απάντηση στο αίτηµα.
8. Σε περίπτωση ανάθεσης συµβάσεων µετά από κλειστή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο
116 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, όλες οι γραπτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος καταγράφονται από την Επιτροπή, η οποία
χρησιµοποιεί την καταγραφή αυτή για την κατάρτιση του κλειστού καταλόγου.
Επιπλέον, κατά την κατάρτιση του κλειστού καταλόγου, είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη και άλλες πληροφορίες, ιδίως
από το κεντρικό συµβουλευτικό αρχείο του Tacis. Στο αρχείο αυτό µπορούν να καταχωρούνται όλες οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις, οργανισµοί και όργανα.
9. Όταν καταρτίζει τον περιορισµένο κατάλογο, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα προσόντα, το ενδιαφέρον και τη
διαθεσιµότητα της επιχείρησης, του οργανισµού ή του οργάνου. Ο αριθµός των επιχειρήσεων, οργανισµών και οργάνων που
περιλαµβάνονται στον περιορισµένο κατάλογο εξαρτάται από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του σχεδίου, και θα πρέπει
να προσφέρει τη µεγαλύτερη δυνατή δυνατότητα επιλογής.
Οι επιχειρήσεις, οργανισµοί και όργανα που έχουν εκδηλώσει γραπτώς ενδιαφέρον για ένα σχέδιο ενηµερώνονται για το εάν
έχουν συµπεριληφθεί ή όχι στον κλειστό κατάλογο.
10. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή διαβιβάζει στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, κατάλογο των επιχειρήσεων, οργανισµών και οργάνων που επελέγησαν.
11. Σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχέδια, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει, σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και όργανα που έχουν
εγγραφεί σε κλειστό κατάλογο, τη σύσταση κονσόρτσιουµ µεταξύ τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόταση αυτή, καθώς και
ο πλήρης κλειστός κατάλογος, διαβιβάζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, οργανισµούς και όργανα που έχουν εγγραφεί σε
αυτόν.
12. Στις περιπτώσεις κλειστής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προβλέπεται προθεσµία 60 τουλάχιστον ηµερολογιακών
ηµερών µεταξύ της τελικής απόφασης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και της δηµοσίευσης της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να συντοµεύει την προθεσµία
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι σχετική λεπτοµερής αιτιολόγηση διαβιβάζεται στην εν λόγω επιτροπή.
Μια πρόσκληση σε κλειστή υποβολή προσφορών πρέπει να προβλέπει προθεσµία 60 ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία παράδοσης της επιστολής πρόσκλησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσµία αυτή µπορεί να µειώνεται, αλλά
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των 40 ηµερολογιακών ηµερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή
µπορεί να επιµηκύνει την προθεσµία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι σχετική λεπτοµερής αιτιολόγηση διαβιβάζεται στην
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Όλες οι µεταβολές προθεσµιών πρέπει να κοινοποιούνται δεόντως
στις οικείες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή όργανα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 100/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιανουαρίου 2000
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 18 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2000, 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
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
052
204
999

94,2
57,7
99,6
83,8
107,9
152,7
130,3
123,1
110,0
116,6
40,6
40,9
44,2
24,3
38,0
37,6
74,1
58,1
66,1

052
204
464
624
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

73,3
54,4
100,4
66,7
73,7
64,6
63,8
64,2
82,8
80,9
71,3
66,1
75,3
142,9
62,1
90,0
111,3
101,6

0707 00 05

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. 101/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιανουαρίου 2000
για καθορισµό σε ποιό βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
εξαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2000 για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος ειδικής
µεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των
πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα του βοείου
κρέατος και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/
80 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2648/98 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 8 στοιχείο
γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 στο άρθρο 12 καθορίζει
τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3434/87 (4).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 καθόρισε τις ποσότητες
κρεάτων που δύνανται να εξαχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω

καθεστώτος κατά το πρώτο τρίµηνο του 2000. ∆εν κατατέθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής για τα βόεια κρέατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν κατατέθηκε καµία αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής για τα
βόεια κρέατα, που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2973/79 για το πρώτο τρίµηνο του 2000.
Άρθρο 2
Αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν για τα κρέατα
που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, κατά τη διάρκεια των δέκα
πρώτων ηµερών του δεύτερου τριµήνου του 2000 για συνολική
ποσότητα 2 500 τόνων.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

143
335
336
327

της
της
της
της

27.6.1995, σ. 35.
10.12.1998, σ. 39.
29.12.1979, σ. 44.
18.11.1987, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 102/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιανουαρίου 2000
για την τροποποίηση των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2519/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας:
ότι οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 98/2000
της Επιτροπής (5)·

(1)

(2)

ότι το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
εφαρµογής του, ο µέσος όρος των υπολογιζοµένων δασµών
κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 Ecu ανά τόνο του
καθορισµένου δασµού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρµογή·
ότι υπήρξε η εν λόγω απόκλιση· ότι πρέπει, συνεπώς, να
προσαρµοστούν οι δασµοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 98/2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 98/2000
αντικαθίστανται από τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
160 της 26.6.1999, σ. 18.
161 της 29.6.1996, σ. 125.
315 της 25.11.1998, σ. 7.
11 της 15.1.2000, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεξάγεται δια ξηράς, ποταµού ή
∆ασµός κατά την εισαγωγή που διεθαλάσσης και προέρχεται από λιµάνια ξάγεται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασπροερχόµενη από άλλα λιµάνια (2)
σας ή της Βαλτικής Θάλασσας
(σε EUR/τόνο)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

35,06

25,06

µέσης ποιότητας (1)

45,06

35,06

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά:

34,70

24,70

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

34,70

24,70

µέσης ποιότητας

78,22

68,22

βασικής ποιότητας

91,18

81,18

1002 00 00

Σίκαλη

85,34

75,34

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

85,34

75,34

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

85,34

75,34

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

90,67

80,67

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

90,67

80,67

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

85,34

75,34

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 ή 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(14 Ιανουαρίου 2000)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/t)
Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/t)
Πριµοδότηση για τις µεγάλες λίµνες (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης ποιότητας (*)

US barley 2

114,18

99,94

90,39

84,32

149,21 (**)

139,21 (**)

98,93 (**)

35,39

6,12

2,70

9,24

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Golfe.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού - Rotterdam: 15,16 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 27,55 EUR/t.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/94/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης ∆εκεµβρίου 1999
για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία
καυσίµου και τις εκποµτές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

η παρουσία ετικετών στα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα στα
σηµεία πώλησης θα µπορούσε να επηρεάσει τους αγοραστές
νέων επιβατηγών αυτοκινήτων υπέρ των αυτοκινήτων µε
χαµηλή κατανάλωση, αφού αυτό το χαρακτηριστικό θα λαµβάνεται υπόψη κατά τη µεταπώληση του αυτοκινήτου· εποµένως, ενδείκνυται, σε συνδυασµό µε την πρώτη επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, να αντιµετωπισθεί η περίπτωση
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής και στα µεταχειρισµένα
αυτοκίνητα που καλύπτονται από την οδηγία 93/116 της
Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1993, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα (4)·

(7)

εποµένως, είναι αναγκαίο να διαµορφωθεί µια ετικέτα οικονοµίας καυσίµου για όλα τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα που
επιδεικνύονται σ’ ένα σηµείο πώλησης·

(8)

η ετικέτα οικονοµίας καυσίµου θα πρέπει να περιλαµβάνει
πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίµου και τις ειδικές
εκποµπές CO2 που έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα
εναρµονισµένα πρότυπα και τις µεθόδους οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 80/1268/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της
16ης ∆εκεµβρίου 1980, σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα (5)·

(9)

είναι αναγκαίο να διατίθενται υπό κατάλληλη µορφή
συµπληρωµατικές τυποποιηµένες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίµου και τις ειδικές εκποµπές CO2, κάθε
έκδοση νέου αυτοκινήτου, τόσο στο σηµείο πώλησης όσο
και από τον καθορισµένο φορέα κάθε κράτους µέλους· η
πληροφόρηση αυτή µπορεί να είναι χρήσιµη στον καταναλωτή που αποφασίζει τι θα αγοράσει πριν εισέλθει στην
έκθεση αυτοκινήτων, ή που επιλέγει να µην προσφύγει σε
έµπορο αυτοκινήτων ή σε έκθεση για να αγοράσει αυτοκίνητο·

(10)

είναι σηµαντικό να γνωστοποιούνται στους δυνητικούς
πελάτες, τα πλέον αποδοτικά, από πλευράς καυσίµου,
µοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων που διατίθενται µέσω του
συγκεκριµένου σηµείου πώλησης·

(11)

όλα τα διαφηµιστικά έντυπα και, κατά περίπτωση, το άλλο
διαφηµιστικό υλικό, που χρησιµοποιούνται κατά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, θα πρέπει να περιλαµβάνει τα σχετικά δεδοµένα κατανάλωσης καυσίµου και
εκποµπών CO2 για τα οικεία µοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων τα οποία αφορά,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
την γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας µε την διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων· η ορθολογική
χρήση της ενέργειας είναι ένα από τα κύρια µέσα µε τα
οποία µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να µειωθεί η
ρύπανση του περιβάλλοντος·

(2)

ο βασικός στόχος της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων
Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές είναι να επιτευχθεί
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων θερµοκηπίου
στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαµβάνεται
επικίνδυνη ανθρωπογενής παρεµβολή στο κλιµατικό
σύστηµα·

(3)

κατά το πρωτόκολλο του Κυότο, επισυναπτόµενο στη
συµφωνία-πλαίσιο του ΟΗΕ, που συµφωνήθηκε τον ∆εκέµβριο 1997 στη διάσκεψη του Κυότο, η Κοινότητα δέχθηκε
το στόχο µείωσης των εκποµπών της στην περίοδο 20082012, όσον αφορά µια δέσµη αερίων θερµοκηπίου, κατά
8 % εν σχέσει προς τα επίπεδα του 1990·

(4)

αναγνωρίζοντας τη σηµασία των επιβατικών αυτοκινήτων ως
πηγής εκποµπών CO2, η Επιτροπή πρότεινε κοινοτική
στρατηγική µείωσης των εκποµπών CO2 από τα αυτοκίνητα
αυτά και βελτίωσης της οικονοµίας καυσίµων· στα συµπεράσµατα της 25ης Ιουνίου 1996, το Συµβούλιο εξέφρασε
ικανοποίηση για τη λύση της Επιτροπής·

(5)

η πληροφόρηση δραµατίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία
των δυνάµεων της αγοράς και η παροχή ακριβών, συναφών
και συγκρίσιµων πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση
καυσίµου και τις εκποµπές CO2 των επιβατηγών αυτοκινήτων µπορεί να επηρεάσει την επιλογή των καταναλωτών
υπέρ των αυτοκινήτων χαµηλότερης κατανάλωσης τα οποία
εκπέµπουν λιγότερο CO2 παροτρύνοντας έτσι τους κατασκευαστές να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µειώνουν την κατανάλωση καυσίµου των αυτοκινήτων·

(1) ΕΕ C 305 της 3.10.1998, σ. 2 και ΕΕ C 83 της 25.3.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ C 40 της 15.2.1999, σ. 45.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C
98 της 9.4.1999, σ. 252)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της 23ης
Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 123 της 4.5.1999, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 39.
(5) ΕΕ L 375 της 31.12.1980, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/116/ΕΚ της Επιτροπής.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιαστεί ότι διατίθενται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµία
καυσίµου και τις εκποµπές CO2 νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που
προορίζονται για πώληση ή για χρηµατοδοτική µίσθωση στην Κοινότητα, προκειµένου να µπορούν οι καταναλωτές να κάνουν την
επιλογή τους ενηµερωµένοι.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως:
1. «επιβατηγό αυτοκίνητο»: κάθε όχηµα κατηγορίας Μ1, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (1), το
οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 80/1268/
ΕΟΚ. ∆εν περιλαµβάνονται τα οχήµατα που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ (2), ούτε και τα
οχήµατα για ειδικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σηµείο ii)
του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 70/
156/ΕΟΚ·
2. «νέο επιβατηγό αυτοκίνητο»: κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο που
δεν είχε πωληθεί προηγουµένως σε πρόσωπο που αγόρασε µε
σκοπό άλλο από το να το πωλήσει ή να το διαθέσει·
3. «πιστοποιητικό πιστότητας»: το πιστοποητικό που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·
4. «σηµείο πώλησης»: τόπος, όπως κατάστηµα στο οποίο εκτίθενται αυτοκίνητα ή υπαίθριος χώρος όπου παρουσιάζονται νέα
επιβατηγά αυτοκίνητα ή προσφέρονται προς πώληση ή χρηµατοδοτική µίσθωση στους δυνητικούς πελάτες. Οι εµπορικές
εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται στο κοινό νέα επιβατηγά
αυτοκίνητα περιλαµβάνονται στον παρόντα ορισµό·
5. «επίσηµη κατανάλωση καυσίµου»: η κατανάλωση καυσίµου για
την οποία υπάρχει έγκριση τύπου από την αρµόδια αρχή
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, µνηµονεύεται στο παράρτηµα VIII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και
επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος
ή στο πιστοποιητικό πιστότητας. Στις περιπτώσεις που ένα
µοντέλο αφορά οµάδα παραλλαγών ή/και εκδόσεων, η τιµή
που θα γνωστοποιείται για την κατανάλωση καυσίµου αυτού
του µοντέλου θα βασίζεται στην παραλλαγή ή/και την έκδοση
µε την υψηλότερη επίσηµη κατανάλωση καυσίµου εντός της
οµάδος·
6. «επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2» για δεδοµένο επιβατηγό
αυτοκίνητο: οι εκποµπές CO2 που µετρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ, µνηµονεύονται στο
παράρτηµα VIII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, και επισυνάπτονται
στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ή στο πιστοποιητικό
πιστότητας. Στις περιπτώσεις που ένα µοντέλο αφορά οµάδα
αρκετών παραλλαγών ή/και εκδόσεων, οι τιµές που θα γνωστοποιούνται για τις εκποµπές CO2 υτού του µοντέλου θα βασίζονται στην παραλλαγή ή/και την έκδοση µε τις υψηλότερες
επίσηµες εκποµπές CO2 εντός της οµάδος·
(1) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην
έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L
42 της 23.2.1970, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 11 της 16.1.1999, σ. 25).
2
( ) Οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1970, περί
εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ
L 225 της 10.8.1992, σ. 72)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 1994.
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7. «ετικέα οικονοµίας καυσίµου»: ετικέτα στην οποία περιλαµβάνεται ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά µε την επίσηµη
κατανάλωση καυσίµου και τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2
του αυτοκινήτου στο οποίο επικολλάται·
8. «οδηγός οικονοµίας καυσίµου»: συλλογή των επίσηµων δεδοµένων κατανάλωσης καυσίµου και των επίσηµων ειδικών
εκποµπών CO2 για κάθε µοντέλο που διατίθεται στην αγορά
νέων αυτοκινήτων·
9. «διαφηµιστικά έντυπα»: όλο το έντυπο υλικό που χρησιµοποιείται για την εµπορία, διαφήµιση και προώθηση οχηµάτων
στο ευρύ κοινό. Περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τεχνικά εγχειρίδια, φυλλάδια, διαφηµίσεις σε εφηµερίδες, περιοδικά και εµπορικό τύπο και αφίσες·
10. «µάρκα»: εµπορική επωνυµία του κατασκευαστή εµφαινοµένη
στο πιστοποιητικό πιστότητας και στην τεκµηρίωση έγκρισης
τύπου·
11. «µοντέλο»: η εµπορική περιγραφή της µάρκας, του τύπου και,
εάν υπάρχει και είναι σκόπιµο, της παραλλαγής και της
έκδοσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου·
12. «τύπος, παραλλαγή και έκδοση»: τα διαφοροποιηµένα οχήµατα
δεδοµένης µάρκας που δηλώνονται από τον κατασκευαστή,
όπως περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ Β της οδηγίας 70/156/
ΕΟΚ, και εξατοµικεύονται µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες
τύπου, παραλλαγής και έκδοσης.

Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι επικολλάται ή τοποθετείται κοντά
σε κάθε νέο µοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου στο χώρο πώλησης,
κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ετικέτα οικονοµίας καυσίµου
και εκποµπών CO2 η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.

Άρθρο 4
Με την επιφύλαξη της κατάρτισης, από µέρους της Επιτροπής,
οδηγού Internet, σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι συντάσσεται, ύστερα από διαβούλευση µε τους κατασκευαστές, οδηγός οικονοµίας καυσίµου και εκποµπών CO2· ο
οδηγός συντάσσεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ. Ο οδηγός είναι συµπυκνωµένος, φορητός και δωρεάν για τους ενδιαφεροµένους καταναλωτές
τόσο στον χώρο πώλησης όσο και από καθορισµένο φορέα σε κάθε
κράτος µέλος.
Η αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 µπορούν να
συνεργάζονται για την προετοιµασία του οδηγού.

Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για κάθε µάρκα οχήµατος, εκτίθεται αφίσα (ή πίνακας) µε κατάλογο των στοιχείων για την επίσηµη
κατανάλωση καυσίµου και για τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2
όλων των µοντέλων νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που εκτίθενται ή
προσφέρονται για πώληση ή για χρηµατοδοτική µίσθωση είτε στο
σηµείο πώλησης, είτε µε διαµεσολάβησή του. Τα στοιχεία αυτά
αναρτώνται σε εµφανή θέση και σύµφωνα µε τη µορφή που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
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Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφηµιστικά έντυπα
περιέχουν τα στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου και
για τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2 των οικείων µοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος IV.
Τα κράτη µέλη παρέχουν, εάν χρειαστεί, και άλλο διαφηµιστικό
υλικό, εκτός από τα προαναφερόµενα διαφηµιστικά έντυπα, στο
υποίο αναγράφονται οι επίσηµες εκποµπές CO2 και η επίσηµη
κατανάλωση καυσίµου του συγκεκριµένου µοντέλου αυτοκινήτου.

Άρθρο 7
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν τίθενται να υπάρχουν στις
ετικέτες, στους οδηγούς, στις αφίσες ή στο διαφηµιστικό υλικό που
αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 άλλα σήµατα, σύµβολα ή
επιγραφές σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου ή τις εκποµπές
CO2 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εάν η
παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς
καταναλωτές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων.

Άρθρο 8
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την αρµόδια αρχή ή
αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή και τη λειτουργία του
προγράµµατος ενηµέρωσης των καταναλωτcίν το οποίο περιγράφεται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9
Τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται προκειµένου να προσαρµοστούν τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται από την
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
10, ύστερα από διαβούλευση µε τις ενώσεις καταναλωτών και τα
λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη.
Προκειµένου να συµβάλει στην εν λόγω διαδικασία προσαρµογής,
κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, έκθεση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η οποία καλύπτει την περίοδο από την
18η Ιανουαρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Η µορφή
αυτής της έκθεσης καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 10, το αργότερο την... Ιανουαρίου 2004.
Επιπλέον, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 10, λαµβάνει µέτρα τα οποία αποσκοπούν:
α) στον περαιτέρω προσδιορισµό της µορφής της ετικέτας που
µνηµονεύεται στο άρθρο 3, µε τροποποίηση του παραρτήµατος
Ι·
β) στον περαιτέρω προσδιορισµό των απαιτήσεων σχετικά µε τον
οδηγό που µνηµονεύεται στο άρθρο 4, µε σκοπό την κατά
κατηγορίες κατάταξη των νέων µοντέλων αυτοκινήτων, επιτρέποντας έτσι την κατάρτιση καταλόγου µε συγκεκριµένες κατηγορίες των µοντέλων ανάλογα µε τις εκποµπές CO2 και την
κατανάλωση καυσίµου, συµπεριλαµβανοµένης µιας κατηγορίας
όπου θα κατατάσσονται τα πλέον αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίµων νέα µοντέλα·
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γ) στη θέσπιση συστάσεων προκειµένου οι αρχές των διατάξεων
περί διαφηµιστικών εντύπων που µνηµονεύονται στο άρθρο 6
πρώτη παράγραφος να εφαρµοστούν και σε άλλα µέσα ενηµέρωσης και διαφηµιστικό υλικό.

Άρθρο 10
Επιτροπή
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούµενη από τους
εκπροσώπους των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή
σχέδιο των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της όσον αφορά το σχέδιο αυτό εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος. Η γνώµη διατυπώνεται µε την πλειοψηφία
που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για
την έγκριση αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συµβούλιο
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν
λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόµενα µέτρα όταν είναι σύµφωνα µε
τη γνώµη της επιτροπής.
Όταν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της
επιτροπής, ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
Εάν, µετά τη λήξη περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης στο Συµβούλιο, το Συµβούλιο δεν έχει
αποφασίσει, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 11
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης
των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας
οδηγίας. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία µέχρι την 18η Ιανουαρίου 2001 το αργότερο
και ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
κύριων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 14
Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

S. HASSI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι στο έδαφός τους όλες οι ετικέτες οικονοµίας καυσίµου:
1. είναι σύµφωνες προς τυποποιηµένη µορφή, ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές·
2. είναι διαστάσεων 297 mm × 210 mm (διαστάσεις Α4)·
3. περιλαµβάνουν αναφορά στο µοντέλο και στον τύπο καυσίµου του επιβατηγού αυτοκινήτου στο οποίο τοποθετούνται·
4. περιλαµβάνουν την αριθµητική τιµή της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου και των επίσηµων ειδικών εκποµπών CO2. Η τιµή
της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 Km), είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο
(Km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω και αναγράφεται µε ακρίβεια. ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιµή των
επισήµων ειδικών εκποµπών CO2 πρέπει να εκφράζεται στρογγυλευµένη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, σε γραµµάρια ανά
χιλιόµετρο (g/Km).
Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνια και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε
τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ (1)·
5. περιλαµβάνουν το ακόλουθο κείµενο σχετικά µε την ύπαρξη του οδηγού κατανάλωσης καυσίµου και εκποµπών CO2:
«Σε όλα τα σηµεία πώλησης διατίθεται δωρεάν οδηγός οικονοµίας καυσίµου και εκποµπών CO2, ο οποίος περιλαµβάνει
στοιχεία για όλα τα µοντέλα νέων αυτοκινήτων·»
6. περιλαµβάνουν το ακόλουθο κείµενο:
«Επιπλέον της αποδοτικότητας ενός αυτοκινήτου από πλευράς κατανάλωσης καυσίµων, η συµπεριφορά του οδηγού, καθώς και
άλλοι µη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισµό της κατανάλωσης του καυσίµου και των εκποµπών CO2. Το
CO2 είναι το κύριο αέριο θερµοκηπίου που ευθύνεται για την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη.»

(1) Οδηγία 80/181/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1979, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις µονάδες µετρήσεως και καταργήσεως της οδηγίας 71/354/ΕΟΚ (ΕΕ L 39 της 15.2.1980, σ. 40)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 89/617/ΕΟΚ (ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 28).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο οδηγός οικονοµίας καυσίµου και εκποµπών CO2 περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
1. κατάλογο όλων των νέων µοντέλων επιβατηγών αυτοκινήτων που διατίθενται προς αγορά εντός των κρατών µελών, σε ετήσια
βάση, στον οποίο τα αυτοκίνητα συγκεντρώνονται ανά µάρκα, κατ’ αλφαβητική σειρά. Εάν σε ένα κράτος µέλος ο κατάλογος
ενηµερώνεται περισσότερο από µια φορά ετησίως, τότε ο οδηγός θα πρέπει να περιέχει κατάλογο όλων των νέων µοντέλων
επιβατηγών αυτοκινήτων που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αυτής της ενηµέρωσης·
2. για κάθε µοντέλο που υπάρχει στον οδηγό, το είδος καυσίµου, την αριθµητική τιµή της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου και
των επισήµων ειδικών εκποµπών CO2. Η τιµή της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100
χιλιόµετρα (l/10 km) είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (km/l) είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω και αναγράφεται µε
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιµή των επίσηµων ειδικών εκποµπών CO2 εκφράζεται, στρογγυλευµένη στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθµό, σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (g/Km).
Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνια και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε
τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ·
3. κατάλογο, σε εµφανές σηµείο, των δέκα πλέον αποδοτικών από πλευράς κατανάλωσης καυσίµου µοντέλων νέων επιβατηγών
αυτοκινήτων που κατατάσσονται κατ’ αύξουσα τάξη ειδικών εκποµπών CO2 για κάθε τύπο καυσίµου. Ο κατάλογος πρέπει να
περιλαµβάνει το µοντέλο, την αριθµητική τιµή της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου και των επίσηµων ειδικών εκποµπών CO2·
4. συµβουλές προς τους οδηγούς ότι, εάν χρησιµοποιούν ορθά και συντηρούν τακτικά το όχηµα καθώς και ανάλογα τον τρόπο
που οδηγούν, αν δηλαδή, παραδείγµατος χάριν, αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, ταξιδεύουν µε µικρότερη ταχύτητα,
προβλέπουν εγκαίρως την πέδηση, φουσκώνουν σωστά τα λάστιχα, µειώνουν τα χρονικά διαστήµατα λειτουργίας του κινητήρα
στο νεκρό σηµείο, αποφεύγουν τη µεταφορά υπερβολικού βάρους κ.λπ., βελτιώνουν την κατανάλωση καυσίµου και µειώνουν
τις εµποµπές CO2 του επιβατηγού τους αυτοκινήτου·
5. εξήγηση των επιπτώσεων των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, της ενδεχόµενης αλλαγής του κλίµατος και της σχέσης των
παραγόντων αυτών µε τα αυτοκίνητα, καθώς και αναφορά στις διάφορες επιλογές καυσίµου που προσφέρονται στους
καταναλωτές και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον βάσει των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών στοιχείων και των
νοµοθετικών απαιτήσεων·
6. αναφορά στο στόχο της Κοινότητας όσον αφορά τη µέση εκποµπή CO2 των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων και στην
ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος·
7. αναφορά στον οδηγό Internet της Επιτροπής για την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2, εφόσον αυτός υπάρχει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η αφίσα (ή οι αφίσες) πληροί(-ούν), τουλάχιστον, τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
1. έχουν ελάχιστες διαστάσεις 70 cm × 50 cm·
2. οι πληροφορίες στην αφίσα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες·
3. τα µοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων πρέπει να συγκεντρώνονται ανά οµάδες και να κατατάσσονται σε κατάλογο χωριστά,
σύµφωνα, µε τον τύπο καυσίµου (π.χ. πετρέλαιο ή ντίζελ). Για κάθε τύπο καυσίµου, τα µοντέλα διαβαθµίζονται κατά αύξουσα
τάξη εκποµπών CO2, µε το µοντέλο µε τη χαµηλότερη επίσηµη κατανάλωση τοποθετηµένο στην κορυφή του καταλόγου·
4. για κάθε µοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου που περιλαµβάνεται στον κατάλογο, αναγράφεται η αριθµητική τιµή της επίσηµης
κατανάλωσης καυσίµου και των επίσηµων ειδικών εκποµπών CO2. Η τιµή της επίσηµης κατανάλωσης καυσίµου εκφράζεται είτε
σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω
και αναγράφεται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιµή των επίσηµων ειδικών εκποµπών CO2 εκφράζεται, στρογγυλευµένη στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό, σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (g/km).
Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνια και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε
τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ.
Κατωτέρω παρουσιάζεται µια προτεινόµενη µορφή:
Τύπος καυσίµου

βενζίνη

Κατάταξη

Μοντέλο

Εκποµπές CO2

Κατανάλωση
καυσίµου

1
2
...

ντίζελ

1
2
...

5. η αφίσα περιλαµβάνει το ακόλουθο κείµενο σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του οδηγού οικονοµίας καυσίµου και εκποµπών
CO2:
«Σε όλα τα σηµεία πώλησης διατίθεται δωρεάν οδηγός οικονοµίας καυσίµου και εκποµπών CO2 όλων των νέων επιβατηγών
αυτοκινήτων»·
6. η αφίσα περιλαµβάνει το ακόλουθο κείµενο:
«Επιπλέον της αποδοτικότητας ενός αυτοκινήτου από πλευράς κατανάλωσης καυσίµων, η συµπεριφορά του οδηγού, καθώς και
άλλοι µη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον προσδιορισµό της κατανάλωσης του καυσίµου και των εκποµπών CO2. Το
CO2 είναι το κύριο αέριο θερµοκηπίου που ευθύνεται για την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη»·
7. η αφίσα ενηµερώνεται πλήρως τουλάχιστον ανά εξάµηνο. Μεταξύ δύο αναθεωρήσεών της, τα νέα αυτοκίνητα προστίθενται στο
κάτω µέρος του καταλόγου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΣΤΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφηµιστικά έντυπα περιλαµβάνουν τα επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση
καυσίµου και τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2 των οικείων οχηµάτων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, τουλάχιστον, να
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. να είναι ευανάγνωστες και εξίσου εµφανείς µε το κύριο µέρος των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό
έντυπο·
2. να γίνονται εύκολα κατανοητές, ακόµη και µε µια γρήγορη µατιά·
3. να παρέχουν στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των διαφορετικών µοντέλων αυτοκινήτων που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό υλικό. Εάν περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα µοντέλα, τότε είναι δυνατό είτε να αναγράφονται
τα στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των µοντέλων, είτε να αναφέρεται η µεγαλύτερη και η µικρότερη
κατανάλωση καυσίµου. Η κατανάλωση καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόµετρα
ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία αναγράφονται µε ακρίβεια ενός
δεκαδικού ψηφίου.
Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνα και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις
διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ.
Εάν στο διαφηµιστικό υλικό αναφέρεται µόνο η εµπορική επωνυµία της µάρκας και όχι συγκεκριµένο µοντέλο, τότε δεν είναι
απαραίτητο να παρέχονται στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για κατάργηση της απόφασης σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµατος στην Ελλάδα
(2000/33/ΕΚ)
16 Σεπτεµβρίου 1996, 15 Σεπτεµβρίου 1997 και 29
Μαΐου 1998 προκειµένου να εξαλειφθεί το υπερβολικό
έλλειµµα·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 104 παράγραφος 12,
τη σύσταση της Επιτροπής,

(4)

η απόφαση του Συµβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού
ελλείµµατος καταργείται, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 12 της συνθήκης, εφόσον, κατά τη γνώµη του
Συµβουλίου, έχει διορθωθεί το υπερβολικό έλλειµµα, στο
οικείο κράτος µέλος·

(5)

για την κατάργηση της απόφασης το Συµβούλιο ενεργεί
µετά από σύσταση της Επιτροπής· οι ορισµοί των όρων
«δηµόσιος», «δηµοσιονοµικός», «έλλειµµα», «επένδυση» περιέχονται στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος µε παραποµπή στο ευρωπαϊκό σύστηµα
ολοκληρωµένων οικονοµικών λογαριασµών (ΕΣΟΛ) δεύτερη
έκδοση· βάσει των στοιχείων που παρέσχε η Επιτροπή µετά
από έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του
1999 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3605/93,
βεβαιώνονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

το άρθρο 104 παράγραφος 1 της συνθήκης ορίζει ότι τα
κράτη µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα·

(2)

το άρθρο 104 της συνθήκης ορίζει διαδικασία υπερβολικού
ελλείµµατος βάσει της οποίας προβλέπεται η έκδοση απόφασης για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος και
κατάργησής της µετά τη διόρθωσή του· η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος καθορίζεται στο άρθρο 104 της
συνθήκης· το πρωτόκολλο σχετικά µε τη διαδικασία του
υπερβολικού ελλείµµατος που είναι προσαρτηµένο στη
συνθήκη ορίζει περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε την εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος· ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 (1) θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες
και ορισµούς για την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω
πρωτοκόλλου· το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης το
οποίο αποτελείται από το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ της 17ης Ιουνίου 1997 (2) και
τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1466/97 (3) και (ΕΚ) αριθ.
1467/97 (4) θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και προβλέπει κανόνες και διευκρινίσεις για την εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, την εποπτεία της δηµοσιονοµικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισµό
των οικονοµικών πολιτικών στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ·
µετά από σύσταση της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο
104 παράγραφος 6 της συνθήκης, το Συµβούλιο αποφάσισε, στις 26 Σεπτεµβρίου 1994, ότι υπήρχε υπερβολικό
έλλειµµα στην Ελλάδα· σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 7 της συνθήκης, το Συµβούλιο απηύθυνε συστάσεις
στην Ελλάδα στις 7 Νοεµβρίου 1994, 24 Ιουλίου 1995,

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
C
L
L

332
236
209
209

της
της
της
της

31.12.1993, σ. 7.
2.8.1997, σ. 1.
2.8.1997, σ. 1.
2.8.1997, σ. 6.

Το γενικό δηµόσιο έλλειµµα µειώθηκε στο 2,5 % του
ΑΕγχΠ το 1998 από 4,0 % το 1997 και 13,8 % το 1993.
Το αποτέλεσµα για το 1998 ήταν ελαφρώς υψηλότερο από
τον στόχο του 2,4 % που συνέστησε το Συµβούλιο για το
έτος αυτό. Οι δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων, που ανήλθαν
στο 3,7 % του ΑΕγχΠ για το 1998, ξεπέρασαν για πρώτη
φορά το δηµόσιο έλλειµµα. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση
κατά τα πρόσφατα έτη στηρίχθηκε στα υψηλά και διευρυνόµενα πρωτογενή πλεονάσµατα ενώ η επιβάρυνση από τους
τόκους εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους µειώθηκε προοδευτικά υπό τη συνδυασµένη επίδραση της µείωσης των
επιτοκίων και της µείωσης του λόγου του δηµόσιου χρέους
προς το ΑΕγχΠ. Το έλλειµµα για το 1999 εκτιµάται σε
1,9 % του ΑΕγχΠ. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του 1998
του προγράµµατος σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας το
οποίο υποβλήθηκε βάσει των απαιτήσεων του συµφώνου
σταθερότητας και ανάπτυξης, το γενικό δηµόσιο έλλειµµα
αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω στο 0,8 % του ΑΕγχΠ το
έτος 2001.
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Το γενικό δηµόσιο χρέος κορυφώθηκε το 1996 φθάνοντας
σε 112,3 του ΑΕγχΠ· µειώθηκε κατά 6 εκατοστιαίες µονάδες κατά τα επόµενα δύο έτη αντιπροσωπεύοντας το
106,3 % του ΑΕγχΠ το 1998. Ο δείκτης δηµόσιου χρέους
υπολογίζεται στο 104,5 % του ΑΕγχΠ το 1999. Σύµφωνα
µε την ενηµέρωση του 1998 του προγράµµατος σύγκλισης
της ελληνικής οικονοµίας, ο δείκτης δηµόσιου χρέους είναι
δυνατόν να κατέλθει κάτω του 100 % του ΑΕγχΠ το 2001.
Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσµευση που ανέλαβε να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασµα σε επίπεδο
που συµβάλλει ισχυρά στη µείωση του δείκτη δηµόσιου
χρέους. Το πρωτογενές αυτό πλεόνασµα είναι ουσιαστικής
σηµασίας για τη διατήρηση του δείκτη δηµόσιου χρέους σε
συνεχή πτωτική πορεία.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το έλλειµµα διαµορφώθηκε σε επίπεδο χαµηλότερο από την
τιµή αναφοράς της Συνθήκης το 1998 και αναµένεται να
παραµείνει στα ίδια επίπεδα το 1999 και µεσοπρόθεσµα να
µειωθεί περαιτέρω· ο δείκτης ακαθάριστου δηµοσίου χρέους
βαίνει µειούµενος και αναµένεται να ακολουθήσει πτωτική
πορεία κατά τα επόµενα έτη,

Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.

Άρθρο 1
Από συνολική εκτίµηση συνάγεται ότι η κατάσταση υπερβολικού
ελλείµµατος στην Ελλάδα έχει διορθωθεί.
Άρθρο 2
Η απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου 1994 για την
ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα καταργείται.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Πορτογαλία για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4516]
(Το κείµενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/34/ΕΚ)
νίων της µολυνθείσας περιοχής, τους φυτοϋγειονοµικούς
ελέγχους, τη δειγµατοληψία και τις αναλύσεις γεωµήλων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου
1976 περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δυνατό, την µη εξάπλωσή τους.
Η Πορτογαλία ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε ένα πρόγραµµα
ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., παράγοντα υπεύθυνου για
τον βακτηριακό µαρασµό γεωµήλων, ο οποίος εκδηλώθηκε
στην Πορτογαλία το 1995. Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει
τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα µέτρα, τη
διάρκειά τους, και το κόστος τους, ώστε να µπορεί η Επιτροπή να συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή τους.

(3)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.

(4)

Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Πορτογαλία κατά
τα έτη 1996 και 1997 αφορούν άµεσα την καταστροφή
των γεωµήλων που έχουν προσβληθεί, την απολύµανση των
µηχανηµάτων και των χώρων, την καταπολέµηση των ζιζα-

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

(5)

Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Πορτογαλία
επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

(6)

Η περιφέρεια της Μαδέρας τυγχάνει µιας ειδικής κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής για την εφαρµογή ενός προγράµµατος εξάλειψης και καταπολέµησης επιβλαβών οργανισµών, για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, διαφορετικών
από την Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

(7)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλα µέτρα τα οποία ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· τέτοια συµµετοχή θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής απόφασης.

(8)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος του ελέγχου, ο οποίος πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19 στοιχείο δ) της
οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή του εν
λόγω επιβλαβούς οργανισµού προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες της εξακρίβωσης αυτής.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που υφίσταται η
Πορτογαλία και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία µέτρα
που καθορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) παράγραφος 2 της
οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση της
Ralstonia solanacearum.
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Άρθρο 2
Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 137 819 ευρώ.
Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19 στοιχείο δ) παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η
κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον
δοθούν στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα
µέτρα, βάσει τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum.
2.

Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει:

α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
της Ralstonia solanacearum και ηµεροµηνία κατά την
οποία επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
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— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας της Ralstonia solanacearum,
— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Πορτογαλία·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία της Ralstonia solanacearum και την έκταση της µόλυνσης από την Ralstonia solanacearum, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών δεδοµένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Ιταλία για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4517]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/35/ΕΚ)
φθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· τέτοια συµµετοχή θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος του ελέγχου, ο οποίος πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19δ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή του εν λόγω
επιβλαβούς οργανισµού προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους
ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες της εξακρίβωσης
αυτής.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου
1976 περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δυνατό, την µη εξάπλωσή τους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ιταλία ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε ένα πρόγραµµα ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., παράγοντα υπεύθυνου για τον
βακτηριακό µαρασµό γεωµήλων, ο οποίος εκδηλώθηκε στην
Ιταλία το 1995. Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα µέτρα, τη διάρκειά
τους, και το κόστος τους, ώστε να µπορεί η Επιτροπή να
συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή τους.

Με την παρούσα εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που υφίσταται η
Ιταλία και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία µέτρα που
καθορίζονται στο άρθρο 19γ παράγραφος 2 της οδηγίας 77/93/
ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum.

(3)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.

Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 18 365 ευρώ.

(4)

Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Ιταλία κατά τα έτη
1995 και 1996 αφορούν άµεσα τους φυτοϋγειονοµικούς
ελέγχους, τη δειγµατοληψία και τις αναλύσεις γεωµήλων.
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες από την Ιταλία για την
κάλυψη των δαπανών καταστροφής και απολύµανσης.

(5)

Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Ιταλία επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει
την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

Η κατανοµή της εν λόγω συνδροµής έχει ως εξής:
— 9 585 ευρώ για τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum στην περιφέρεια Veneto,
— 8 780 ευρώ για τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum στην περιφέρεια EmiliaRomagna.

(2)

(6)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλες δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση της Ιταλίας, αλλά ελήφθησαν υπόψη σε
αυτήν την απόφαση, ή για περαιτέρω µέτρα τα οποία ελή-

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

Άρθρο 2

Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19δ παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον δοθούν
στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα µέτρα, βάσει
τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη της Ralstonia solanacearum.
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2.
Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει:
α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
της Ralstonia solanacearum και ηµεροµηνία κατά την
οποία επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας της Ralstonia solanacearum,
— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Ιταλία·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία της Ralstonia solanacearum και την έκταση της µόλυνσης από την Ralstonia solanacearum, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών δεδο-
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µένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Ισπανία για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4518]
(το κείµενο στην ισπανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/36/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλες δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση της Ισπανίας, αλλά ελήφθησαν υπόψη
σε αυτήν την απόφαση, η για περαιτέρω µέτρα τα οποία
ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία
για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· η τέτοια συµµετοχή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής
απόφασης.

(7)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος των ελέγχων, οι οποίοι πραγµατοποιούνται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19δ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή των εν λόγω
επιβλαβών οργανισµών προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους
ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες των εξακριβώσεων αυτών.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται σην παρούσα απόφαση, είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1976, περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δύνατό, την µη εξάπλωσή τους.
Η Ισπανία ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε προγράµµατα ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al. παράγοντα
υπεύθυνου για την κορυνοβακτηρίωση των γεωµήλων, που
εκδηλώθηκε στην Ισπανία το 1995 και της Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., παράγοντα υπεύθυνου
για τον βακτηριακό µαρασµό των γεωµήλων, ο οποίος
εκδηλώθηκε στην Ισπανία το 1996· της Erwinia amylovora
(Burrill) Winslow et al., που εκδηλώθηκε στην Ισπανία το
1996. Τα προγράµµατα αυτά καθορίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα µέτρα, τη διάρκειά τους,
και το κόστος τους, ώστε να µπορεί η Επιτροπή να συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή τους.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.
Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Ισπανία κατά τα
έτη 1996 και 1997 αφορούν άµεσα την καταστροφή των
φυτών και φυτικών προϊόντων που έχουν προσβληθεί, τους
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, την δειγµατοληψία και τις
αναλύσεις.
Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Ισπανία επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει
την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που υφίσταται η
Ισπανία και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία µέτρα που
καθορίζονται στο άρθρο 19γ παράγραφος 2 της οδηγίας 77/93/
ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση του Clavibacter michiganensis της Ralstonia solanacearum και της Erwinia amylovora.

Άρθρο 2
Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 18 102 ευρώ.
Η κατανοµή της συνδροµής έχει ως εξής:
— 8 806 ευρώ για τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση του Clavibacter michiganensis,
— 5 644 ευρώ για τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum,
— 3 652 ευρώ για τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Erwinia amylovora.
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Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19δ παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον δοθούν
στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα µέτρα, βάσει
τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πον αναφέρονται στο άρθρο 1.
2.

Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει :

α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
επιβλαβούς οργανισµού και ηµεροµηνία κατά την οποία
επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας επιβλαβούς οργανισµού,
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— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Ισπανία·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού του άρθρου 1 και την έκταση της µόλυνσης από αυτούς
τους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών
δεδοµένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Ελλάδα για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4519]
(το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/37/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλα µέτρα τα οποία ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· η τέτοια συµµετοχή θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής απόφασης.

(7)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος των ελέγχων, οι οποίοι πραγµατοποιούνται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19δ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή των εν λόγω
επιβλαβών οργανισµών προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους
ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες των εξακριβώσεων αυτών.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται σην παρούσα απόφαση, είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1976, περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δύνατό, την µη εξάπλωσή τους.
Η Ελλάδα ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε προγράµµατα ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., παράγοντα
υπεύθυνου για την κορυνοβακτηρίωση των γεωµήλων, που
εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 1997 και της Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., παράγοντα υπεύθυνου
για τον βακτηριακό µαρασµό γεωµήλων, ο οποίος εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 1997. Τα προγράµµατα αυτά καθορίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα
µέτρα, τη διάρκειά τους, και το κόστος τους, ώστε να
µπορεί η Επιτροπή να συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή
τους.

(3)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.

(4)

Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Ελλάδα κατά τα
έτη 1997 και 1998 αφορούν άµεσα την καταστροφή των
γεωµήλων που έχουν προσβληθεί, απολύµανση µηχανηµάτων και χώρων, φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, δειγµατοληψία και αναλύσεις γεωµήλων.

(5)

Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Ελλάδα επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει
την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που υφίσταται η
Ελλάδα και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία µέτρα που
καθορίζονται στο άρθρο 19γ παράγραφος 2 της οδηγίας 77/93/
ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση του Clavibacter michiganensis και της Ralstonia solanacearum.
Άρθρο 2
Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 32 352 ευρώ.
Η κατανοµή της συνδροµής έχει ως εξής:
— 30 885 ευρώ για τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση του Clavibacter michiganensis,
— 1 467 ευρώ για τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της Ralstonia solanacearum.
Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19δ παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον δοθούν
στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα µέτρα, βάσει
τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πον αναφέρονται στο άρθρο 1.
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2.
Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει :
α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
επιβλαβούς οργανισµού και ηµεροµηνία κατά την οποία
επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας επιβλαβούς οργανισµού,
— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Ελλάδα·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού του άρθρου 1 και την έκταση της µόλυνσης από αυτούς
τους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών
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δεδοµένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για την κάλυψη των δαπανών τις οποίες πραγµατοποιεί η
Γαλλία για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4520]
(το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/38/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Οι τεχνικές πληροφορίες τις οποίες έδωσε η Γαλλία επέτρεψαν στην µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να αναλύσει
την κατάσταση επακριβώς και περιεκτικώς.

(6)

Τα υπερπόντια διαµερίσµατα τυγχάνουν µιας ειδικής κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για την εφαρµογή ενός
προγράµµατος εξάλειψης και καταπολέµησης επιβλαβών
οργανισµών για τα φυτά και τα φυτικά πορϊόντα, διαφορετικών από την Xanthomonas axonopodis.

(7)

Η συνδροµή του άρθρου 2 χορηγείται µε την επιφύλαξη
µιας ενδεχόµενης συνδροµής σε άλλες δαπάνες που αναφέρονται στην αίτηση της Γαλλίας, αλλά ελήφθησαν υπόψη σε
αυτήν την απόφαση, ή για περαιτέρω µέτρα τα οποία ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν και που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ή καταπολέµησης
των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών· τέτοια συµµετοχή θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής απόφασης.

(8)

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
αποτελέσµατος των ελέγχων, οι οποίοι πραγµατοποιούνται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 19δ της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ, για το κατά πόσον η εισαγωγή των εν λόγω
επιβλαβών οργανισµών προκλήθηκε από µη ενδεδειγµένους
ελέγχους ή επιθεωρήσεις και τις συνέπειες των εξακριβώσεων αυτών.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται σην παρούσα απόφαση, είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1976, περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της διάδοσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 19 στοιχείο γ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη µέλη
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε
ληφθέντα ή προβλεπόµενα µέτρα αναγκαία για την καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών οι οποίοι εισήχθησαν στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες ή από άλλες περιοχές της
Κοινότητας, για την εξάλειψή τους ή, αν αυτό δεν είναι
δύνατό, την µη εξάπλωσή τους.
Η Γαλλία ζήτησε να διατεθεί µια τέτοιου είδους κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή και υπέβαλε προγράµµατα ενεργειών µε στόχο την εξάλειψη του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., παράγοντα
υπεύθυνου για την κορυνοβακτηρίωση των γεωµήλων, που
εκδηλώθηκε στην Γαλλία το 1997· της Globodera pallida
(Wollenweber) Behrens και Globodera rostochiensis
(Stone) Behrens, που εκδηλώθηκαν στη Γαλλία το 1997·
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachieae (Mc Culloch & Pirone) Vauterin et al., που εκδηλώθηκε στη Γαλλία
το 1997. Τα προγράµµατα αυτά καθορίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους, τα εφαρµοζόµενα µέτρα, τη διάρκειά τους,
και το κόστος τους, ώστε να µπορεί η Επιτροπή να συµµετάσχει στη χρηµατοδότησή τους.

(3)

Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να καλύψει
έως 50 % των επιλέξιµων δαπανών.

(4)

Οι δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε η Γαλλία κατά τα
έτη 1997, 1998 και 1999 αφορούν άµεσα την καταστροφή
των φυτών και φυτικών προϊόντων που έχουν προσβληθεί,
την απολύµανση των µηχανηµάτων και των χώρων, τους
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, την δειγµατοληψία και τις
αναλύσεις.

(1) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20.
(2) ΕΕ L 142 της 5.6.1999, σ. 29.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η χορήγηση κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής για την κάλυψη των δαπανών που
υφίσταται η Γαλλία και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα αναγκαία
µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19γ παράγραφος 2 της οδηγίας
77/93/ΕΟΚ και ελήφθησαν για την καταπολέµηση του Clavibacter
michiganensis Globodera pallida και Globodera rostochiensis,
Xanthomonas axonopodis

Άρθρο 2
Το ανώτατο ποσόν της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής
ανέρχεται σε 89 972 ευρώ.

18. 1. 2000
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Η κατανοµή της συνδροµής έχει ως εξής:
— 5 437 ευρώ για µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση
του Clavibacter michiganensis,
— 3 821 ευρώ για µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση
της G. pallida and G rostochiensis,
— 80 714 ευρώ για µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση
της Xanthomonas axonopodis.
Άρθρο 3
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 19δ παράγραφος 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, η κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή καταβάλλεται µόνον εφόσον δοθούν
στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για τα ληφθέντα µέτρα, βάσει
τεκµηρίωσης σχετικά µε την εκδήλωση και την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πον αναφέρονται στο άρθρο 1.
2.

Η τεκµηρίωση της παραγράφου 1 περιλαµβάνει :

α) έκθεση εξάλειψης για κάθε εκµετάλλευση όπου καταστράφηκαν
φυτά ή φυτικά προϊόντα. Η έκθεση αυτή περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
— τόπος και διεύθυνση της εκµετάλλευσης,
— ηµεροµηνία κατά την οποία εκφράσθηκε υπόνοια παρουσίας
επιβλαβούς οργανισµού και ηµεροµηνία κατά την οποία
επιβεβαιώθηκε,
— ποσότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων που καταστράφηκαν,
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— µέθοδος καταστροφής και απολύµανσης,
— ποσότητα των δειγµάτων που ελήφθησαν για έλεγχο και για
δοκιµασία παρουσίας των επιβλαβών οργανισµών,
— µέθοδος δοκιµασίας,
— αποτελέσµατα των ελέγχων ή/και δοκιµασιών,
— υποτιθέµενη προέλευση της εκδήλωσης στην Γαλλία·
β) έκθεση ελέγχου σχετικά µε την παρουσία των επιβλαβών οργανισµών του άρθρου 1 και την έκταση της µόλυνσης από αυτούς
τους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλυτικών
δεδοµένων για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν·
γ) οικονοµική έκθεση που περιλαµβάνει τον πίνακα των δικαιούχων
και τις διευθύνσεις τους, καθώς και τα καταβληθέντα ποσά
(άνευ ΦΠΑ και δασµών).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2204/1999 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 1999, που τροποποιεί το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 278 της 28ης Οκτωβρίου 1999)
Στη σελίδα 91, κωδικός ΣΟ 0701 90 90, στη στήλη 3:
αντί:

«Άλλες από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου»,

διάβαζε:

«Άλλες».

Στη σελίδα 310, κωδικός ΣΟ 3505 10 90, στη στήλη 4:
αντί:

«9,1 +»,

διάβαζε:

«9,8 +».

Στη σελίδα 332, κωδικός ΣΟ 3907 60, στη στήλη 2:
αντί:

«Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό»,

διάβαζε:

«Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο».

Στη σελίδα 364, κωδικός ΣΟ 4408 10 15, στη στήλη 5:
Στη σελίδα 365, κωδικός ΣΟ 4408 39 55, στη στήλη 5:
Να προστεθεί: «—»
Στη σελίδα 654, µετά τον κωδικό ΣΟ 8504 40 20:
Να διαγραφεί: «

8504 40 35

– – – – Άλλοι . . . . . . . . . . . . . . . . .

ατελώς

ατελώς

p/st

»

Στη σελίδα 667, κωδικός ΣΟ 8523 90 00, στη στήλη 4:
αντί:

«1»,

διάβαζε:

«ατελώς».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2737/1999 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1999, για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 328 της 22ας ∆εκεµβρίου 1999)
Ο ακόλουθος κανονισµός ακυρώνει και αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2737/1999 της Επιτροπής.

18. 1. 2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2737/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 για τον καθορισµό των ειδικών λεπτοµερειών που
αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών µελών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 στο ηµερολόγιο του πλοίου
τους σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι, για όλες τις αλιευτικές ζώνες, εκτός από τη ζώνη
που ορίζεται από τις ζώνες NAFO 1/CIEM Vα) και XIV, και
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
ΙΙ, γι’ αυτές τις τελευταίες ζώνες. Ωστόσο, το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για τις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται
αποκλειστικά στη Μεσόγειο από τους πλοιάρχους των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών των οποίων το συνολικό µήκος δεν
υπερβαίνει τα 18 µέτρα, οι οποίοι πραγµατοποιούν ηµερήσιες
εξόδους σε µία µόνο αλιευτική ζώνη.

(1)

το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93 προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2000, τα
αλιεύµατα κάθε είδους που διατηρούνται επί του σκάφους,
η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραµµα ισοδύναµου ζώντος βάρους, πρέπει να καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του πλοίου. Ωστόσο, για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, µόνο τα είδη που αναφέρονται σε
κατάλογο που καταρτίζεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
πρέπει να καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του πλοίου·

(2)

δυνάµει του άρθρου 40 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/
93, οι διατάξεις του εν λόγω κανονισµού σχετικά µε το
ηµερολόγιο του πλοίου και τη δήλωση εκφόρτωσης εφαρµόζονται, από την 1η Ιανουαρίου 2000, για τις αλιευτικές
δραστηριότητες στη Μεσόγειο·

(3)

είναι, εποµένως, αναγκαίο να τροποποιηθεί, από την 1η
Ιανουαρίου 2000, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της
Επιτροπής, της 22ας Σεπτεµβρίου 1983, για τον καθορισµό
των ειδικών λεπτοµερειών που αφορούν την καταγραφή
πληροφοριών σχετικά µε τα αλιεύµατα των κρατών
µελών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1488/98 (4), προκειµένου να διασφαλιστεί
ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις δύνανται να εκπληρωθούν·

4.
Οι κώδικες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI και
οι κώδικες 3-Alpha που έχουν καταρτιστεί από τον FAO ή τα
ονόµατα χρησιµοποιούνται για να δείχνουν, κάτω από τις
αντίστοιχες επικεφαλίδες του ηµερολογίου πλοίου, τη φύση
των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται και τα
αλιευόµενα είδη.»

(4)

τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
1.
Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών των
οποίων το ολικό µήκος είναι ανώτερο από δέκα µέτρα καταχωρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
276
196

της
της
της
της

20.10.1993, σ. 1.
31.12.1998, σ. 5.
10.10.1983, σ. 1.
14.7.1998, σ. 3.

2.
Το ηµερολόγιο πλοίου που περιλαµβάνεται στα
παραρτήµατα Ι, ΙΙ ή ΙΙα συντάσσεται επίσης σύµφωνα µε τους
όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 όταν τα πλοία
αλιεύουν σε ύδατα χωρών µη µελών, εκτός εάν η εν λόγω
χώρα µη µέλος απαιτεί ρητώς την τήρηση διαφορετικού είδους
ηµερολογίου.
3.
Για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, κάθε
είδος που διατηρείται επί του σκάφους, η ποσότητα του
οποίου υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραµµα ισοδύναµου ζώντος
βάρους και αναφέρεται στον κατάλογο που περιλαµβάνεται
στο παράρτηµα VII, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του πλοίου.

«Ωστόσο, το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
ΙΙα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση που η
εκφόρτωση πραγµατοποιείται σε ένα λιµάνι ενός κράτους
µέλους που έχει ακτές στη Μεσόγειο, από τους πλοιάρχους
των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών των οποίων το ολικό
µήκος δεν υπερβαίνει τα 18 µέτρα, οι οποίοι πραγµατοποιούν
ηµερήσιες εξόδους σε µία µόνο αλιευτική ζώνη»
3. Στο παράρτηµα Ι, οι ονοµασίες «Γάδος», «Μπακαλιάρος εγλεφίνος», «Μαύρος µπακαλιάρος», «Νταούκι του Ατλαντικού»,
«Ευρωπαϊκή χωµατίδα», «Γλώσσα», «Ρέγγα» και «Σκουµπρί» διαγράφονται.
4. Στον τίτλο του παραρτήµατος IV, οι όροι «ή το παράρτηµα
ΙΙα» παρεµβάλλονται µετά τους όρους «το παράρτηµα Ι»
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5. Στο παράρτηµα IV, το σηµείο 2.4.2. αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2.4.2. Αλιευθείσες ποσότητες που φυλάσσονται στο σκάφος
[αριθ. αναφοράς στο ηµερολόγιο πλοίου: (15)]
Τα αλιεύµατα κάθε είδους που διατηρούνται επί του
σκάφους, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει τα 50
χιλιόγραµµα ισοδύναµου ζώντος βάρους, πρέπει να
καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του πλοίου. Ωστόσο,
για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, µόνο
τα είδη που αναφέρονται στον κατάλογο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VII πρέπει να καταχωρούνται
στο ηµερολόγιο του πλοίου.
Αν ο αριθµός των στηλών είναι ανεπαρκής, να γίνει
χρήση νέας σελίδας.

18. 1. 2000

«2.4.2. Αλιευθείσες ποσότητες που φυλάσσονται στο σκάφος
Τα αλιεύµατα κάθε είδους που διατηρούνται επί του
σκάφους, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει τα 50
χιλιόγραµµα ισοδύναµου ζώντος βάρους, πρέπει να
καταχωρούνται στο ηµερολόγιο του πλοίου. Ωστόσο,
για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, µόνο
τα είδη που αναφέρονται στον κατάλογο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VII πρέπει να καταχωρούνται
στο ηµερολόγιο τον πλοίου.
Αν ο αριθµός των στηλών είναι ανεπαρκής, να γίνει
χρήση νέας σελίδας.»
9. Στο παράρτηµα V, στο σηµείο 3 τέταρτη περίπτωση, το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Να αναφερθεί το βάρος ή οι ποσότητες που πράγµατι
εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν για κάθε είδος.»

Να γίνει αναφορά, όταν χρειάζεται, της µονάδας
µετρήσεως που χρησιµοποιείται και το µέσο καθαρό
βάρος σε χιλιόγραµµα του βάρους του ζωντανού
ιχθύος στη µονάδα αυτή (καλάθι, κιβώτιο, κ.λπ.).»

10. Το παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού παρεµβάλλεται ως
παράρτηµα ΙΙα µετά το παράρτηµα ΙΙ.

6. Στο παράρτηµα IV, στο σηµείο 3 τρίτη περίπτωση, το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

11. Το παράρτηµα VII αντικαθίσταται από το παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.

«Να αναφερθεί το βάρος ή οι ποσότητες που πράγµατι
εκφορτώθηκαν ή µεταφορτώθηκαν για κάθε είδος.»
7. Στο παράρτηµα IV, στο σηµείο 3 τέταρτη περίπτωση, η
ένδειξη «/CGPM» παρεµβάλλεται µετά τον όρο «COPACE»,
τόσο στον τίτλο όσο και στο εδάφιο.
8. Στο παράρτηµα V, το σηµείο 2.4.2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός 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, 21 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

Εργαλεία

Μεταφόρτωση

∆ιαστάσεις

∆ιακριτικό
κλήσεως ασυρµάτου

Αριθ.

Εξωτερικά στοιχεία
αναγνώρισης

Εσωτερικός αριθµός µητρώου στόλου:

Μέγεθος µατιών
διχτυών

∆ιεύθυνση

Εκφόρτωση

Άφιξη

Απόπλους

Αριθ. αλιευτικών
επιχειρήσεων

Όνοµα πλοιάρχου

Χρόνος καλαρίσµατος/
εµβύθυνσης

Αριθ. ηµερολογίου:

Αλιευτική περιοχή

Ηµέρα

Έτος:

Αλιευτική περιοχή
Τρίτες Χώρες

Μήνας

Είδη

Ώρα

Αριθ. ταξιδιού:

Απορρίψεις
Βάρος

Λιµένας

EL

Αλιεία µε ζευγαρωτές
τράτες

Όνοµα
πλοίου(-ων)

Αριθ. .........

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

18. 1. 2000
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L 12/39

Είδη

Κωδικός

Μονάδες

Βάρος

Παρατηρήσεις

Κωδικός

Υπογραφή

Μονάδες

Βάρος

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:»

Παρατηρήσεις

EL

Ο υπογεγραµµένος πιστοποιώ ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη, αληθή και ακριβή.

Είδη

Αλιεύµατα ανά είδος που αποθηκεύονται επί του σκάφους και εκφορτώνονται/µεταφορτώνονται σε χιλιόγραµµα ισοδύναµου ζώντος βάρους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΙΝΑΚΑΣ
Κατάλογος των ειδών που καταχωρούνται στο ηµερολόγιο των αλιευτικών σκαφών και η δήλωση εκφόρτωσης από
σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα
Ονοµασία

Λατινική ονοµασία

Κωδικός 3-Alfa του FAO

Τόνος µακρύπτερος (*)

Thunnus alalunga

ALB

Γαύρος

Engraulis encrasicholus

ANE

Τόνος µεγαλόφθαλµος (*)

Thunnus obesus

BET

Προσφυγάκι (*)

Micromesistius poutassou

WHB

Τόνος

Thunnus thynnus

BFT

Τσιπούρα

Sparus aurata

SBG

Μπακαλιάρος

Merluccius merluccius

HKE

Σαυρίδι (*)

Trachurus spp

JAX

Σκουµπρί

Scomber scombrus

MAC

Πεσκαντρίτσα (*)

Lophius piscatorius

ANF

Μπαρµπούνι

Mullus surmeletus

MUR

Σαρδέλα

Sardina pilchardus

PIL

Λαβράκι

Dicenrarchus labrax

BSS

Κουτσοµούρα

Mullus barbatus

MUT

Ξιφίας

Xiphias gladius

SWO

(*) Μόνο στη δήλωση εκφόρτωσης.»

