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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 253/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιανουαρίου 2000
για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ικανότητα απασχόλησης, η προσαρµοστικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 149 και 150,

(4)

η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της «Για µια Ευρώπη της
γνώσης», καθόρισε προσανατολισµούς για τη δηµιουργία
ενός ανοικτού και δυναµικού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού
χώρου ικανού να επιτύχει το στόχο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

(5)

η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της «∆ιδασκαλία και µάθηση
— Προς την κοινωνία της γνώσης» αναφέρει ότι η ανάδυση
της κοινωνίας της γνώσης συνεπάγεται την ενθάρρυνση της
απόκτησης νέων γνώσεων και ότι πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθούν όλες οι µορφές παροχής κινήτρων για τη µάθηση·
η Επιτροπή, στην Πράσινη Βίβλο της «Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα», τονίζει τα οφέλη της κινητικότητας για τα άτοµα και για την
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(6)

ο στόχος της Επιτροπής, σύµφωνα µε την επιθυµία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να επιτευχθεί ποσοστό
συµµετοχής γύρω στο 10 % των σχολείων, στη δράση
Comenius, και γύρω στο 10 % των φοιτητών, στις δραστηριότητες κινητικότητας της δράσης Erasmus·

(7)

πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να
ενταθεί η καταπολέµηση κάθε µορφής αποκλεισµού, συµπεριλαµβανοµένων του ρατσισµού και της ξενοφοβίας· πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ γυναικών
και των ανδρών· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες·

(8)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε την απόφασή τους για τη νεολαία, και το Συµβούλιο, µε την απόφασή του 1999/382/ΕΚ για την κατάρτιση (6), θέσπισαν
προγράµµατα κοινοτικής δράσης στους τοµείς της νεολαίας
και της κατάρτισης αντιστοίχως, τα οποία µαζί µε το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, συµβάλλουν στην προώθηση της
Ευρώπης της γνώσης·

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Υπό το φως του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή
συνδιαλλαγής στις 10 Νοεµβρίου 1999,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι η δράση της περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, συµβολή
στην ανάπτυξη παιδείας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης
υψηλού επιπέδου· τα µέτρα του παρόντος προγράµµατος
πρέπει να προωθούν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, µε στόχο την ενθάρρυνση της δια βίου
µάθησης·
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε την απόφασή τους αριθ. 819/95/ΕΚ, θέσπισαν το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ (5)·
το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την απασχόληση, που
έλαβε χώρα στο Λουξεµβούργο στις 20 και 21 Νοεµβρίου
1997, αναγνώρισε ότι η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών, προκειµένου να τονωθεί η

ΕΕ C 314 της 13.10.1998, σ. 5.
ΕΕ C 410 της 30.12.1998, σ. 2.
ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 77.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C
359 της 23.11.1998, σ. 60), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C 49 της 22.2.1999, σ. 42), και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 153 της
1.6.1999, σ. 24) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης
∆εκεµβρίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Απόφαση του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999.
5
( ) ΕΕ L 87 της 20.4.1995, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 576/98/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 1).

(6) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
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(11)

(12)

(13)
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είναι απαραίτητο, για να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής δράσης, να εξασφαλίσει η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, σε όλα τα επίπεδα, τη συνοχή και τη
συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και των άλλων
σχετικών κοινοτικών πολιτικών, µέσων και δράσεων·

είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάληψης
κοινών δραστηριοτήτων ανάµεσα στο πρόγραµµα
ΣΩΚΡΑΤΗΣ και σε άλλα κοινοτικά προγράµµατα ή δράσεις
που έχουν εκπαιδευτική διάσταση, τονώνοντας έτσι τις
συνέργειες και ενισχύοντας την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης·

η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει µεγαλύτερη συνεργασία στον τοµέα της
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της νεολαίας, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
µελών της αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο αφετέρου (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ)·

πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής στο παρόν
πρόγραµµα των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και της
Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα
πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντιστοίχων συµβουλίων σύνδεσης, της Κύπρου µε χρηµατοδότηση από
συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που θα
συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή, καθώς και της Μάλτας και
της Τουρκίας µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές
πιστώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης·

πρέπει να εξασφαλιστεί, σε συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών, η τακτική παρακολούθηση
και αξιολόγηση του παρόντος προγράµµατος, ώστε να είναι
εφικτή η αναπροσαρµογή, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των µέτρων· η αξιολόγηση
πρέπει να περιλαµβάνει εξωτερική αξιολόγηση που θα πραγµατοποιείται από ανεξάρτητους και αµερόληπτους φορείς·

3. 2. 2000

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα καλούνται να κάνουν την
ευρύτερη δυνατή χρήση του ECTS·
(16)

η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας
του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 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 (1), κατά την ετήσια διαδικασία του
προϋπολογισµού·

(17)

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Θέσπιση του προγράµµατος
1.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το δεύτερο στάδιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», αποκαλούµενο στο εξής «το παρόν πρόγραµµα».
2.
Το παρόν πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
3.
Το παρόν πρόγραµµα συµβάλλει στην προαγωγή της
Ευρώπης της γνώσης µε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενθαρρύνοντας τη δια βίου
µάθηση, βάσει τυπικών και άτυπων µορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την ανάπτυξη των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση
της ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης.
4.
Το παρόν πρόγραµµα στηρίζει και συµπληρώνει τις ενέργειες
που διεξάγονται από τα κράτη µέλη µέσα στην επικράτειά τους,
σεβόµενο ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητά τους για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική
τους πολυµορφία.
Άρθρο 2
Στόχοι του προγράµµατος

(14)

(15)

σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι
στόχοι της προτεινόµενης δράσης που αφορούν τη συµβολή
της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε µια εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε ικανοποιητικό
τρόπο από τα κράτη µέλη λόγω, µεταξύ άλλων, της ανάγκης
για πολυµερείς συµπράξεις, πολυµερή κινητικότητα και
ανταλλαγή πληροφοριών σε κοινοτικό επίπεδο, και µπορούν,
εποµένως, δεδοµένης της διακρατικής διάστασης των κοινοτικών δράσεων και µέτρων, να πραγµατοποιηθούν καλύτερα
σε κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

η βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών
µονάδων µεταφεροµένων σε όλη την Κοινότητα (ECTS) είναι
ένα αποτελεσµατικό µέσο για την πλήρη επίτευξη των
στόχων της κινητικότητας· τα συµµετέχοντα στο πρόγραµµα

Προκειµένου να συµβάλει σε µια παιδεία υψηλής ποιότητας, και να
ενθαρρύνει τη δια βίου µάθηση σεβόµενο ωστόσο πλήρως την
αρµοδιότητα των κρατών µελών, το παρόν πρόγραµµα έχει τους
ακόλουθους στόχους:
α) να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης κάθε
επιπέδου, και να παράσχει ευρεία διακρατική πρόσβαση στους
εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα
την ισότητα των ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης·
β) να προωθήσει µια ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης
των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως των λιγότερο
διαδεδοµένων και των λιγότερο διδασκοµένων, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη µεταξύ των λαών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να καλλιεργήσει τη διαπολιτισµική
διάσταση της παιδείας·
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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— της παρατήρησης και της διάδοσης των καλών πρακτικών
και των καινοτοµιών,

γ) να προωθήσει τη συνεργασία και την κινητικότητα στον τοµέα
της εκπαίδευσης, ιδίως:
— ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,

— της ευρείας ανταλλαγής πληροφοριών.

— προωθώντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση,
— ενθαρρύνοντας βελτιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση των
πτυχίων και των περιόδων σπουδών,

Άρθρο 4

— αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών,
και να συµβάλει στην άρση των σχετικών εµποδίων·
δ) να ενθαρρύνει τις καινοτοµίες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών
πρακτικών και υλικών, συµπεριλαµβανοµένης, όπου ενδείκνυται,
της χρησιµοποίησης νέων τεχνολογιών, και να διερευνήσει
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της εκπαίδευσης.

Πρόσβαση στο πρόγραµµα
1.
Σύµφωνα µε τους όρους και τους διακανονισµούς εφαρµογής που ορίζονται στο παράρτηµα, το παρόν πρόγραµµα
απευθύνεται συγκεκριµένα:
α) στους µαθητές, σπουδαστές ή άλλους εκπαιδευόµενους·
β) στο προσωπικό που απασχολείται άµεσα στην εκπαίδευση·

Άρθρο 3
Κοινοτικές δράσεις
1.
Οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2, υλοποιούνται µέσω των κατωτέρω δράσεων, των οποίων
το επιχειρησιακό περιεχόµενο και οι διαδικασίες εφαρµογής περιγράφονται στο παράρτηµα:

γ) σε όλα τα είδη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που ορίζει κάθε κράτος µέλος·
δ) στα πρόσωπα και τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τα εκπαιδευτικά συστήµατα και πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο στα κράτη µέλη.

∆ράση 1

σχολική εκπαίδευση (Comenius)·

2.
∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί που συνεργάζονται µε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν επίσης να συµµετέχουν σε
κατάλληλες δράσεις του παρόντος προγράµµατος, και ειδικότερα:

∆ράση 2

τριτοβάθµια εκπαίδευση (Erasmus)·

— τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και οργανισµοί,

∆ράση 3

εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί
(Grundtvig)·

∆ράση 4

διδασκαλία και εκµάθηση γλωσσών (Lingua)·

— ενώσεις που λειτουργούν στον τοµέα της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των συλλόγων σπουδαστών, µαθητών, διδασκάλων και γονέων,

∆ράση 5

ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση· τεχνολογίες των
πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τοµέα της
εκπαίδευσης (Minerva)·

∆ράση 6

παρατήρηση και καινοτοµία·

∆ράση 7

κοινές δράσεις·

∆ράση 8

συνοδευτικά µέτρα.

2.
Οι δράσεις υλοποιούνται µέσω των κατωτέρω τύπων µέτρων
υπό µορφή διακρατικών δραστηριοτήτων που µπορούν να συνδυάζουν περισσότερα του ενός µέτρα:
α) υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των ατόµων στον
τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη·

— επιχειρήσεις, όµιλοι επιχειρήσεων, επαγγελµατικές οργανώσεις
και εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια,
— κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα,
— ερευνητικά κέντρα και ερευνητικοί οργανισµοί.

Άρθρο 5
Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη
µέλη
1.

Η Επιτροπή

β) υποστήριξη για τη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση·

— εξασφαλίζει την εφαρµογή των κοινοτικών δράσεων που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος προγράµµατος σύµφωνα µε το
παράρτηµα,

γ) υποστήριξη για την ανάπτυξη διακρατικών δικτύων συνεργασίας που να διευκολύνουν την ανταλλαγή εµπειριών και καλών
πρακτικών·

— πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους και
τις οικείες ενώσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 παράγραφος 1 για τη γνώµη τους.

δ) προώθηση των γλωσσικών ικανοτήτων και της κατανόησης των
διαφόρων πολιτισµών·
ε) υποστήριξη καινοτόµων πιλοτικών σχεδίων που βασίζονται σε
διακρατικές συµπράξεις οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη
της καινοτοµίας και της ποιότητας στην εκπαίδευση·
στ) διαρκή βελτίωση του κοινοτικού υλικού αναφοράς, µέσω:
— της παρατήρησης και της ανάλυσης των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών,

2.

Τα κράτη µέλη

— λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν την
αποτελεσµατική διεξαγωγή του προγράµµατος σε επίπεδο κράτους µέλους, µε συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων για την
εκπαίδευση µερών, σύµφωνα µε την εθνική πρακτική,
— συγκροτούν κατάλληλο φορέα για τη συντονισµένη διαχείριση
της εφαρµογής των δράσεων του προγράµµατος σε επίπεδο
κράτους µέλους (εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ),
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— καταβάλλουν προσπάθειες να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν
κατάλληλα για την άρση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων
όσον αφορά την πρόσβαση στο παρόν πρόγραµµα.
— λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίσουν την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων συνδυασµένης δράσης µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα σε επίπεδο κράτους µέλους.
3.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
— τη µετάβαση µεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούµενου προγράµµατος στον τοµέα της εκπαίδευσης (ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ.
819/95/ΕΚ) και εκείνων που θα εφαρµοσθούν στο πλαίσιο του
παρόντος προγράµµατος,
— τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων που ανελήφθησαν
στο πλαίσιο του προηγούµενου προγράµµατος στον τοµέα της
εκπαίδευσης (ΣΩΚΡΑΤΗΣ) και εκείνων που θα εφαρµοστούν
στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος,
— την κατάλληλη ενηµέρωση, δηµοσιότητα και παρακολούθηση
για τις δράσεις που υποστηρίζονται από το παρόν πρόγραµµα.

3. 2. 2000

τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3.
Άρθρο 8
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6
Κοινές δράσεις
Στο πλαίσιο της οικοδόµησης της Ευρώπης της γνώσης, τα µέτρα
του παρόντος προγράµµατος µπορούν να εφαρµοσθούν, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του άρθρου 8 παράγραφος 2, από κοινού µε
άλλα συναφή κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις, και ιδίως τα
προγράµµατα Leonardo da Vinci και Νεολαία, καθώς και τα
κοινοτικά προγράµµατα στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης και
των νέων τεχνολογιών.
Άρθρο 7
Εκτελεστικά µέτρα
1.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2:

Άρθρο 9
Συνεργασία µε επιτροπές άλλων προγραµµάτων και ενηµέρωση για άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες
1.
Η επιτροπή καθιερώνει τακτική και συγκροτηµένη συνεργασία
µε την επιτροπή που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος
δράσης για την εφαρµογή µιας κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα
της επαγγελµατικής κατάρτισης Leonardo da Vinci, καθώς και µε
την επιτροπή που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος
κοινοτικής δράσης Νεολαία.
2.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέπεια του παρόντος προγράµµατος µε τα άλλα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11, η
Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της νεολαίας, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 10

α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των
προτεραιοτήτων, τα θέµατα για κοινές δράσεις καθώς και τα
κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής·

Χρηµατοδότηση

β) τη χρηµατοδοτική ενίσχυση που θα παράσχει η Κοινότητα
(ποσά, διάρκεια και αποδέκτες) και τις γενικές κατευθυντήριες
γραµµές όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος·

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 καθορίζεται σε 1 850 εκατοµµύρια ευρώ.

γ) τον ετήσιο προϋπολογισµό και την κατανοµή των κονδυλίων
µεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος·

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

δ) την κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των κρατών µελών στο
πλαίσιο των δράσεων αποκεντρωµένης διαχείρισης·
ε) τους διακανονισµούς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος και για τη διάδοση και µεταφορά
των αποτελεσµάτων·
στ) προτάσεις της Επιτροπής για την επιλογή σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που εµπίπτουν στη δράση 7 (κοινές δράσεις).
2.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά όλα τα άλλα θέµατα θεσπίζονται σύµφωνα µε

Άρθρο 11
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα
1.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη
συνολική συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις. Το παρόν πρόγραµµα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στους
τοµείς της ίσης µεταχείρισης, της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ
ανδρών και γυναικών και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
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Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσµατική σύνδεση του παρόντος προγράµµατος µε τα προγράµµατα και τις δράσεις στον τοµέα
της εκπαίδευσης, που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κοινότητας µε τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς.
2.
Κατά την υλοποίηση των µέτρων του παρόντος προγράµµατος, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για την
απασχόληση τις οποίες εγκρίνει το Συµβούλιο, στο πλαίσιο µιας
συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση.
Άρθρο 12
Συµµετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµένων χωρών
της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), της
Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας
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κτυπος των δράσεων που υλοποιούνται, σε σχέση µε τους στόχους
που αναφέρονται στο άρθρο 2. Θα εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος
του προγράµµατος ως συνόλου.
Η αξιολόγηση θα αφορά και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος και εκείνων που υπάγονται σε άλλα συναφή κοινοτικά προγράµµατα, µέσα και δράσεις.
Το παρόν πρόγραµµα αποτελεί αντικείµενο τακτικών ανεξάρτητων
εξωτερικών αξιολογήσεων µε βάση κριτήρια που θα καθοριστούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.
3.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003 και έως τις 30 Ιουνίου 2007 αντίστοιχα, εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του παρόντος
προγράµµατος.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του άρθρου 8 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να
συνεργασθεί µε τρίτες χώρες και µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, ιδίως δε µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.

4.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών:
— κατά την προσχώρηση νέων κρατών µελών, έκθεση για τις
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις αυτών των προσχωρήσεων στο πρόγραµµα και, ενδεχοµένως, δηµοσιονοµικές προτάσεις για την
αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών συνεπειών αυτών των
προσχωρήσεων στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για
τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας
του προϋπολογισµού και µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου στο Βερολίνο το Μάρτιο 1999. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα αποφασίσουν επί των προτάσεων αυτών το ταχύτερο δυνατόν,
— µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για
τα επιτευχθέντα αποτελέσιατα και για τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος,
— µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, ανακοίνωση σχετικά µε τη
συνέχιση του παρόντος προγράµµατος,
— µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, την τελική έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Έναρξη ισχύος

1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το παρόν πρόγραµµα σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
κατά την εξέλιξη της εφαρµογής του προγράµµατος.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το παρόν πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή
— των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συµφωνία ΕΟΧ,
— των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής
Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται
στις ευρωπαϊκές συµφωνίες στα πρόσθετα πρωτόκολλα των
συµφωνιών αυτών, και στις αποφάσεις των αντιστοίχων συµβουλίων σύνδεσης,
— της Κύπρου, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που πρόκειται να συµφωνηθούν
µε τη χώρα αυτή,
— της Μάλτας και της Τουρκίας µε χρηµατοδότηση από
συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της
συνθήκης.
Άρθρο 13
∆ιεθνής συνεργασία

Η παρακολούθηση περιλαµβάνει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 και συγκεκριµένες δραστηριότητες.
2.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αξιολογεί
τακτικά το παρόν πρόγραµµα. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στο
να εκτιµηθεί η καταλληλότητα, η αποτελεσµατικότητα και ο αντί-

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2000.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

J. GAMA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 2 υλοποιούνται µέσω των δράσεων που ορίζονται στο παρόν παράρτηµα, µε βάση τα
κοινοτικά µέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 3.
2. Οι διατάξεις σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα, τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και
επιλογής καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 2 και δηµοσιεύονται τακτικά από την Επιτροπή στον «Οδηγό
του υποψηφίου για το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ». ∆ηµοσιεύονται επίσης οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών, οι οποίες
ορίζουν όλες τις προθεσµίες υποβολής των προτάσεων.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της κινητικότητας των προσώπων, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη γλωσσική
προετοιµασία, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες στη (στις) γλώσσα(-ες)
διδασκαλίας του ιδρύµατος υποδοχής. Στα ιδρύµατα προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι
οργανωτικοί διακανονισµοί ώστε να εξασφαλισθεί το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα
κινητικότητας.
4. Τα σχέδια που συντονίζονται από τα πανεπιστήµια στο πλαίσιο των διαφόρων ∆ράσεων του προγράµµατος θα πρέπει να
αποτελούν µέρος της «θεσµικής σύµβασης» των ενδιαφεροµένων ιδρυµάτων, η οποία προβλέπεται στη δράση 2.
5. Μέτρα υποστήριξης µπορεί να λαµβάνονται για την προώθηση της πρόσβασης και της συµµετοχής ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπου ενδείκνυται, µπορούν να αναληφθούν θετικές δράσεις για την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως δραστηριότητες που δίνουν ειδική έµφαση σε διαπολιτισµικές πτυχές
ή στην προώθηση της γνώσης άλλων γλωσσών, και ιδίως των λιγότερο διαδεδοµένων και των λιγότερο διδασκοµένων
γλωσσών της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται, σε όλες τις δράσεις του προγράµµατος, η προαγωγή κάθε τύπου ανοικτής και εξ
αποστάσεως µάθησης, καθώς και η ενδεδειγµένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Σε όλες τις
δράσεις του προγράµµατος δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάδοση των αποτελεσµάτων.

II. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Στο παρόν παράρτηµα προβλέπονται δύο κύρια είδη δράσεων:
— το πρώτο, δράσεις 1-3, αφορά τα τρία βασικά στάδια της δια βίου εκπαίδευσης (σχολείο, πανεπιστήµιο, άλλα),
— το δεύτερο, δράσεις 4-8, αφορά εγκάρσια µέτρα σε τοµείς όπως οι γλώσσες, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και ιδίως τα εκπαιδευτικά πολυµέσα και οι ανταλλαγές πληροφοριών, καθώς
και θέµατα που παρουσιάζουν οριζόντιο ενδιαφέρον, όπως η καινοτοµία, η διάδοση των αποτελεσµάτων, οι κοινές δράσεις και
η αξιολόγηση του προγράµµατος.
∆ΡΑΣΗ 1

«COMENIUS»: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ράση 1.1:

Συµπράξεις µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων

∆ράση 1.2:

Αρχική και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση

∆ράση 1.3:

∆ίκτυα σχετικά µε συµπράξεις σχολείων και µε την κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στη σχολική
εκπαίδευση

∆ΡΑΣΗ 2

«ERASMUS»: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ράση 2.1:

Ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή συνεργασία

∆ράση 2.2:

Κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού

∆ράση 2.3:

Θεµατικά δίκτυα

∆ΡΑΣΗ 3

«GRUNDTVIG»: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ

∆ΡΑΣΗ 4

«LINGUA»: ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

∆ΡΑΣΗ 5

«MINERVA»: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΡΑΣΗ 6:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

∆ράση 6.1:

Παρατήρηση των συστηµάτων, των πολιτικών και των καινοτοµιών στον τοµέα της εκπαίδευσης

∆ράση 6.2:

Καινοτόµοι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες

∆ΡΑΣΗ 7

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

∆ΡΑΣΗ 8:

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
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∆ΡΑΣΗ 1: «COMENIUS»: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Το πρόγραµµα Comenius επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής
εκπαίδευσης, ιδίως ενθαρρύνοντας τη διακρατική συνεργασία µεταξύ σχολείων και συµβάλλοντας στη βελτιωµένη επαγγελµατική
ανέλιξη του προσωπικού που απασχολείται άµεσα στον τοµέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση της εκµάθησης
γλωσσών και της διαπολιτισµικής συνειδητοποίησης.
∆ράση 1.1: Συµπράξεις µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων
1. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη σύσταση πολυµερών συµπράξεων µεταξύ σχολείων. Σε τέτοιες συµπράξεις µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι αρµόδιοι φορείς, όπως τα ιδρύµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θεσµικά όργανα και φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις ή πολιτιστικά ιδρύµατα καθώς και ενώσεις γονέων, µαθητών και άλλες συναφείς οργανώσεις.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για:
α) σχέδια επικεντρωµένα σε ένα ή περισσότερα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για τα µετέχοντα σχολεία, που να περιλαµβάνουν:
— τη συµµετοχή των µαθητών στην προετοιµασία των σχεδίων και στις δραστηριότητες των σχεδίων, περιλαµβανοµένης
και της σχετικής µε τα σχέδια µετακίνησης όταν αυτό ενδείκνυται,
— την κινητικότητα των εκπαιδευτικών για την προετοιµασία και την παρακολούθηση σχεδίου ή για τη διδασκαλία σε
άλλο κράτος µέλος, στην οποία µπορεί να περιλαµβάνονται περίοδοι τοποθέτησης σε επιχειρήσεις,
— τη δηµιουργία διδακτικού υλικού και την ανταλλαγή καλών πρακτικών·
β) σχέδια που αποσκοπούν συγκεκριµένα στη διδασκαλία και την εκµάθηση των επίσηµων γλωσσών της Κοινότητας, καθώς
και της ιρλανδικής (µιας από τις γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων) και της λουξεµβουργιανής γλώσσας (η οποία οµιλείται σε ολόκληρη την επικράτεια του Λουξεµβούργου)
περιλαµβανοµένων, σε παραµεθόριες περιοχές των κρατών µελών, των εκάστοτε επίσηµων κοινοτικών γλωσσών στις
γειτονικές περιοχές άλλων κρατών µελών. Τα σχέδια µπορούν να είναι διµερή, ιδίως όταν στοχεύουν µια από τις λιγότερο
διαδεδοµένες ή λιγότερο διδασκόµενες από τις γλώσσες αυτές και θα πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α), και τις ανταλλαγές µαθητών·
γ) σχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση της διαπολιτισµικής συνειδητοποίησης και ιδίως εκείνα που στοχεύουν ειδικά
στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας ή που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των
διακινούµενων εργαζοµένων, των τσιγγάνων και των ατόµων που ταξιδεύουν συνεχώς, και των κάθε είδους πλανόδιων
εργαζοµένων·
δ) σχέδια που ανταποκρίνονται σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη αυτών
των µαθητών στην κανονική σχολική εκπαίδευση.
3. Τα ιδρύµατα σχολικής εκπαίδευσης που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην παρούσα δράση, υποβάλλουν σύντοµη περιληπτική
περιγραφή των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν να αναλάβουν κατά την προσεχή ακαδηµαϊκή περίοδο («σχέδιο Comenius»).
Το σχέδιο Comenius θα επιτρέψει στα εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ να λαµβάνουν υπόψη τη συνολική εξέλιξη των
ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του αντίστοιχου σχολείου όταν προβαίνουν στην επιλογή βάσει της παρούσας δράσης.
∆ράση 1.2: Αρχική και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση
1. Η Κοινότητα υποστηρίζει πολυµερή σχέδια τα οποία αναλαµβάνουν ιδρύµατα και οργανισµοί που ασχολούνται ενεργά µε την
αρχική ή τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που εµπλέκεται άµεσα στη σχολική εκπαίδευση. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή
σχολείων και άλλων ενδιαφερόµενων συντελεστών του εκπαιδευτικού κόσµου που περιγράφονται στο άρθρο 4 της απόφασης,
καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, οργανισµών εποπτείας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για:
∆ράσεις κινητικότητας:
α) την κινητικότητα που αναλαµβάνεται µε σκοπό την αρχική κατάρτιση, µεταξύ άλλων µέσω περιόδων πρακτικής άσκησης ή
της τοποθέτησης ως βοηθών για θέµατα γλώσσας καθώς και σε επιχειρήσεις·
β) την κινητικότητα που αναλαµβάνεται µε σκοπό τη συνεχή επιµόρφωση και την αναπροσαρµογή των δεξιοτήτων του
ειδικευµένου προσωπικού της σχολικής εκπαίδευσης·
γ) την κινητικότητα περιορισµένης διάρκειας, µεταξύ άλλων περίοδοι γλωσσικής «εµβάπτισης» για καθηγητές γλωσσών,
προσωπικό που µετεκπαιδεύεται στη διδασκαλία γλωσσών, διπλωµατούχους εκπαιδευτικούς που προτίθενται σύντοµα να
επανέλθουν στην απασχόληση ως καθηγητές γλωσσών, και διδακτικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει ή επιθυµούν
να διδάξουν το µάθηµά τους σε ξένη γλώσσα·
Πολυµερή σχέδια συνεργασίας που αφορούν:
δ) συµβολές στην ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών, µαθηµάτων, σπονδυλωτών διδακτικών ενοτήτων ή διδακτικού υλικού,
στα πλαίσια της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης της σχολικής παιδείας·
ε) δραστηριότητες κατάρτισης και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση των σχολείων και συναφείς υπηρεσίες,
όπως παροχή προσανατολισµού και συµβουλών·
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στ) δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανταλλαγή πληροφοριών που στοχεύουν ειδικά την ενίσχυση της
διαπολιτισµικής συνειδητοποίησης στη σχολική εκπαίδευση, ή την περαιτέρω προώθηση της ένταξης και της βελτίωσης
της σχολικής επιτυχίας των παιδιών των διακινούµενων εργαζοµένων, των τσιγγάνων και των ατόµων που ταξιδεύουν
συνεχώς, και των κάθε είδους πλανόδιων εργαζοµένων·
ζ) δραστηριότητες για την κατάρτιση και την ανάπτυξη προσωπικού που ασχολείται µε την εκπαίδευση µαθητών των παιδιών
που αντιµετωπίζουν επισφαλείς καταστάσεις και των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
∆ράση 1.3: ∆ίκτυα σχετικά µε συµπράξεις σχολείων και µε την αρχική και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού που
απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση
Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη δικτύωση συµπράξεων µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων και σχεδίων που αφορούν την κατάρτιση του
προσωπικού το οποίο απασχολείται στη σχολική εκπαίδευση, που υποστηρίζονται αντίστοιχα στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και
1.2, έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεργασία σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, τη διάδοση των αποτελεσµάτων και των καλών
πρακτικών και τη µελέτη θεµάτων της σχολικής εκπαίδευσης που αφορούν την ποιότητα και την καινοτοµία. Τα δίκτυα
κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να αναπτύσσονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε στενή συνεργασία µε τα πανεπιστηµιακά
«θεµατικά δίκτυα» που προβλέπονται στη δράση Erasmus.
∆ΡΑΣΗ 2: «ERASMUS»: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Το πρόγραµµα Erasmus επιδιώκει να ενθαρρύνει την ποιότητα και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, να ενθαρρύνει τη διακρατική συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων, να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή κινητικότητα στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ακαδηµαϊκή αναγνώριση σπουδών και διπλωµάτων σε
ολόκληρη την Κοινότητα.
Τα πανεπιστήµια που συµµετέχουν συνάπτουν «θεσµικές συµβάσεις» µε την Επιτροπή, οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο των
εγκεκριµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Erasmus. Οι συµβάσεις αυτές έχουν συνήθως τριετή διάρκεια και µπορούν να
ανανεώνονται.
∆ράση 2.1: Ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή συνεργασία
1. Η Κοινότητα υποστηρίζει δραστηριότητες διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας, µεταξύ άλλων και την ανάπτυξη καινοτόµων
σχεδίων, τις οποίες αναλαµβάνουν πανεπιστήµια σε συνεργασία µε εταίρους σε άλλα κράτη µέλη µε τη συµµετοχή,
ενδεχοµένως, και άλλων συντελεστών του εκπαιδευτικού κόσµου, που περιγράφονται στο άρθρο 4 της απόφασης.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για:
α) την οργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων·
β) την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών, σπονδυλωτών διδακτικών ενοτήτων, εντατικών κύκλων
µαθηµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων των πολυεπιστηµονικών δραστηριοτήτων και της
διδασκαλίας µαθηµάτων µέσω άλλων γλωσσών·
γ) την παγίωση, επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ακαδηµαϊκών Μονάδων Μεταφερόµενων σε
όλη την Κοινότητα (ECTS), το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης σε άλλα κράτη µέλη.
∆ράση 2.2: Κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων
1. Η Κοινότητα υποστηρίζει δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που αφορούν:
α) τους σπουδαστές, σύµφωνα µε το σηµείο 2 κατωτέρω·
β) το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, προκειµένου να επιτελέσουν διδακτικό έργο που ελπίζεται ότι θα ενισχύσει
την ευρωπαϊκή διάσταση ή θα διευρύνει το φάσµα των µαθηµάτων που προσφέρουν τα µετέχοντα πανεπιστήµια.
2. Οι σπουδαστές οι οποίοι, αφού έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους, διανύουν περίοδο από
τριών έως δώδεκα µηνών σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης, θεωρούνται «σπουδαστές Erasmus»,
ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει οικονοµική υποστήριξη σύµφωνα µε το σηµείο 3 ανωτέρω. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται
πλήρως βάσει των διαπανεπιστηµιακών συµφωνιών που αποτελούν τµήµα των θεσµικών συµβάσεων, και µπορούν να
περιλαµβάνουν περιόδους τοποθέτησης σε επιχειρήσεις, όταν αυτό ενδείκνυται. Τα πανεπιστήµια υποδοχής δεν επιβαρύνουν
τους σπουδαστές Erasmus µε δικαιώµατα εγγραφής. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες.
3. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για:
— την κινητικότητα σπουδαστών. Κατά την παροχή κοινοτικών ενισχύσεων, τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν
καταλλήλως υπόψη την οικονοµική κατάσταση των αιτούντων. ∆εδοµένου ότι η συµβολή της Κοινότητας καλύπτει µέρος
µόνο των δαπανών της κινητικότητας του σπουδαστή, ζητείται από τα κράτη µέλη να βοηθήσουν για την παροχή των
αναγκαίων κονδυλίων. Εν προκειµένω, δάνεια ή υποτροφίες που παρέχονται σε σπουδαστές στο κράτος προέλευσης
εξακολουθούν να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών τους σε κράτος µέλος υποδοχής,
— την κινητικότητα του πανεπιστηµιακού διδακτικού προσωπικού,
— προπαρασκευαστικά µέτρα, σύµφωνα µε το µέρος IV Β σηµείο 4.
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∆ράση 2.3: Θεµατικά δίκτυα
Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη δηµιουργία και την παγίωση θεµατικών δικτύων, που το καθένα επιτρέπει σε µεγάλες οµάδες
πανεπιστηµίων να συνεργάζονται σε θέµατα που αφορούν έναν ή πολλούς κλάδους ή σε άλλα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε
σκοπό να διαδίδεται η καινοτοµία, να διευκολύνεται η διάδοση των καλών πρακτικών, να συζητούνται θέµατα που αφορούν την
ποιότητα και την καινοτοµία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να βελτιώνονται οι µέθοδοι διδασκαλίας και να δίδονται ερεθίσµατα
για την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων και εξειδικευµένων κύκλων µαθηµάτων. Εννοείται η συµµετοχή εκπροσώπων επιστηµονικών συλλόγων, επαγγελµατικών ενώσεων και κοινωνικοοικονοµικών κύκλων. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση
των αποτελεσµάτων που επετεύχθησαν στο πλαίσιο των θεµατικών δικτύων.

∆ΡΑΣΗ 3: «GRUNDTVIG»: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΙ
1. Συµπληρωµατικά προς τις δράσεις 1 (σχολεία) και 2 (πανεπιστήµια), η δράση Grundtvig αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της
ευρωπαϊκής διάστασης στη δια βίου µάθηση και συµβάλλει —µέσω ενισχυµένης διακρατικής συνεργασίας— στην καινοτοµία
και τη βελτίωση της διαθεσιµότητας, των δυνατοτήτων πρόσβασης και της ποιότητας άλλων εκπαιδευτικών οδών και στην
προώθηση της εκµάθησης γλωσσών. Η δράση αυτή απευθύνεται, εποµένως, σε άτοµα τα οποία, σε οποιαδήποτε ηλικία ή σε
οποιαδτήποτε φάση της ζωής τους, επιθυµούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο τυπικών και άτυπων
µορφών εκπαίδευσης ή µέσω αυτόνοµης µάθησης, αυξάνοντας έτσι τα διαπολιτισµικά τους προσόντα και τις πιθανότητές τους
να βρουν απασχόληση και ενισχύοντας την ικανότητά τους να προοδεύσουν εκπαιδευτικά και να έχουν πλήρη και ενεργό
ρόλο στην κοινωνία.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για διακρατικές πρωτοβουλίες και σχέδια που αποσκοπούν να
προωθήσουν:
α) την ενθάρρυνση της ζήτησης για δραστηριότητες δια βίου µάθησης εκ µέρους των ενηλίκων, σε ατοµικό επίπεδο, και της
συµµετοχής τους σε αυτές·
β) την απόκτηση και τον εκσυγχρονισµό των ικανοτήτων για πρόσωπα που στερούνται βασικής εκπαίδευσης και προσόντων·
γ) την ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση καινοτόµων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και καλών πρακτικών, στην οποία
περιλαµβάνεται και η ανάπτυξη και η διάδοση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού·
δ) την ανάπτυξη υπηρεσιών ενηµέρωσης και υποστήριξης για τους εκπαιδευόµενους ενηλίκους και για τους υπεύθυνους για
την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών προσανατολισµού και παροχής συµβουλών·
ε) την ανάπτυξη εργαλείων και µεθόδων για την αξιολόγηση, επικύρωση ή πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που αποκτώνται από τους εκπαιδευόµενους ενηλίκους, µεταξύ άλλων µέσω εµπειρικής ή αυτόνοµης µάθησης
ή µέσω άτυπων µορφών εκπαίδευσης·
στ) τη βελτίωση των ικανοτήτων σε άλλες κοινοτικές γλώσσες ή την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που
υπάρχουν διεθνώς εκ µέρους των ενηλίκων εκπαιδευοµένων και των υπευθύνων για την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες·
ζ) την ανάπτυξη της αρχικής κατάρτισης ή της σννεχούς επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζεται σ’
αυτόν τον τοµέα·
η) επισκέψεις και ανταλλαγές για πρόσωπα, περιλαµβανοµένων και των παρεχόντων εκπαίδευση ενηλίκων ή κατάρτιση
εκπαιδευτών για ενηλίκους·
θ) σχέδια που απευθύνονται σε ενηλίκους εκπαιδευόµενους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Η Κοινότητα ενθαρρύνει επίσης τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσµών µεταξύ των
διαφόρων φορέων που ασκούν δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα, µε τρόπο ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να
συνεργάζονται σε σταθερότερη βάση για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, και να αυξηθεί η εκ µέρους τους συνειδητοποίηση της
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.

∆ΡΑΣΗ 4: «LINGUA»: ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
1. Στόχος της δράσης Lingua είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, σε σύµπραξη µε τα κράτη µέλη, να υποστηρίξει
εγκάρσια µέτρα που αφορούν την εκµάθηση γλωσσών, και τα οποία αποσκοπούν να συµβάλουν στην προώθηση και τη
διατήρηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην Κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκµάθησης
γλωσσών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δυνατότητες δια βίου εκµάθησης γλωσσών, προσαρµοσµένης σε ατοµικές
απαιτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να αυξηθούν οι διακρατικές επαφές στον κλάδο της διδασκαλίας γλωσσών και
µεταξύ των υπευθύνων για τη διαµόρφωση της πολιτικής σχετικά µε τη διδασκαλία των γλωσσών, σε κάθε τοµέα της
εκπαίδευσης, σε όλη την Κοινότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δράση Lingua συµπληρώνει και εµπλουτίζει τα µέτρα που
αφορούν την προαγωγή της εκµάθησης γλωσσών βάσει άλλων δράσεων του παρόντος προγράµµατος, και ιδίως των δράσεων
1, 2 και 3.
2. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία γλωσσών καλύπτει τη διδασκαλία και την εκµάθηση όλων των επίσηµων γλωσσών της
Κοινότητας ως ξένων γλωσσών, καθώς και της ιρλανδικής (µιας από τις γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί οι συνθήκες περί
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και της λουξεµβουργιανής γλώσσας (η οποία οµιλείται σε ολόκληρη την επικράτεια
του Λουξεµβούργου). Σε ολόκληρο το πρόγραµµα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των λιγότερο διαδεδοµένων και
λιγότερο διδασκοµένων από τις γλώσσες αυτές.
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3. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί στα εξής διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες για την εκµάθηση
γλωσσών:
α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που προορίζονται να προσελκύσουν την προσοχή στη σηµασία της εκµάθησης
γλωσσών και την ύπαρξη ευκαιριών εκµάθησης γλωσσών·
β) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση ή/και στη διάδοση καινοτοµιών και καλών πρακτικών, όπως η εκµάθηση
γλωσσών σε µικρή ηλικία ή η κατανόηση πολλών γλωσσών·
γ) ανάπτυξη και ανταλλαγή προγραµµάτων διδασκαλίας και µάθησης, παραγωγή νέου διδακτικού υλικού και βελτίωση
µεθόδων και εργαλείων για την αναγνώριση της ικανότητας στη γλώσσα·
δ) ανταλλαγή πληροφοριών και διακρατική δικτύωση των κέντρων (εκπαιδευτικών) πόρων·
ε) ανάπτυξη µέτρων για την προαγωγή των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες που απαιτούνται σε ειδικές καταστάσεις και
πλαίσια, και εφόσον δεν συνδέονται µε συγκεκριµένα επαγγέλµατα·
στ) αντιµετώπιση προβληµάτων των σχετικών µε τη διδασκαλία και την εκµάθηση γλωσσών που απορρέουν από την
περαιτέρω διεύρυνση της Κοινότητας.

∆ΡΑΣΗ 5: «MINERVA»: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
1. Η παρούσα δράση έχει ως στόχο να υποστηρίξει εγκάρσια µέτρα που αφορούν την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση (ΑΑΜ)
και τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), µεταξύ των οποίων και τα πολυµέσα, στον
εκπαιδευτικό τοµέα. Κατά τούτο, συµπληρώνει και εµπλουτίζει τα αντίστοιχα µέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων
∆ράσεων του παρόντος προγράµµατος.
Ο σκοπός αυτών των µέτρων είναι τριπλός:
— προαγωγή της βαθύτερης κατανόησης, εκ µέρους των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευοµένων, των υπεύθυνων για τη λήψη
αποφάσεων στον εκπαιδευτικό τοµέα και του ευρέος κοινού, όσον αφορά τις συνέπειες της ΑΑΜ και, ειδικότερα, των ΤΠΕ
για την εκπαίδευση, καθώς και της κριτικής, υπεύθυνης χρήσης των εργαλείων και των µεθόδων που χρησιµοποιούν
τέτοιες τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
— συνειδητοποίηση της ανάγκης να εξασφαλισθεί ότι, κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων βασισµένων στις ΤΠΕ,
και ιδίως πολυµέσων, θα βαρύνουν δεόντως οι παιδαγωικοί προβληµατισµοί, και
— προώθηση της πρόσβασης σε βελτιωµένες µεθόδους, εκπαιδευτικούς πόρους και στα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν,
ιδίως µέσω διακρατικών ανταλλαγών πληροφοριών, εµπειριών και καλών πρακτικών.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για τα εξής:
α) σχέδια και µελέτες µε στόχο να βοηθήσουν τα άτοµα που απασχολούνται στην εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν και να
εκµεταλλευθούν τις τρέχονσες καινοτόµους διαδικασίες, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τη χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία και τη µάθηση, µε την ανάπτυξη καινοτόµων εργαλείων και προσεγγίσεων και µε µεθόδους καθορισµού
κριτηρίων για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στις ΤΠΕ·
β) σχέδια που αναπτύσσουν και δοκιµάζουν νέες µεθόδους, σπονδυλωτές διδακτικές ενότητες και πόρους για ΑΑΜ και ΤΠΕ·
γ) σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη διασύνδεση υπηρεσιών και συστΙjµάτων τα οποία παρέχουν πληροφόρηση
σε εκπαιδευτικούς και σε υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και άλλων συντελεστών του εκπαιδευτικού τοµέα, σχετικά
µε εκπαιδευτικές µεθόδους και πόρους που χρησιµοποιούν την ΑΑΜ και τις ΤΠΕ·
δ) δραστηριότητες για την υποστήριξη της ανταλλαγής ιδεών και εµπειριών σε σχέση µε την ΑΑΜ και τη χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση, και ιδίως τη δικτύωση κέντρων πόρων, ιδρυµάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών, εµπειρογνωµόνων,
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και συντονιστών των σχεδίων, για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.

∆ΡΑΣΗ 6: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η παρούσα δράση συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των εκπαιδευτικών συστηµάτωνκαι την προώθηση
της εκπαιδευτικής καινοτοµίας στην Ευρώπη, µε την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, τον εντοπισµό των καλών πρακτικών,
τη συγκριτική ανάλυση συστηµάτων και πολιτικών στον τοµέα αυτόν και τη συζήτηση και ανάλυση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε την εκπαιδευτική πολιτική, τα οποία προσδιορίζει το Συµβούλιο.
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∆ράση 6.1: Παρατήρηση των συστηµάτων, των πολιτικών και των καινοτοµιών στον τοµέα της εκπαίδευσης
1. Χρησιµοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υφιστάµενες δοµές, όπου είναι δυνατόν, η δράση αυτή συνίσταται στα
εξής:
α) συγκέντρωση περιγραφικών και στατιστικών δεδοµένων, και συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών συστηµάτων και πολιτικών
στα κράτη µέλη·
β) ανάπτυξη µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, µεταξύ άλλων µε την επεξεργασία κατάλληλων
κριτηρίων και δεικτών·
γ) δηµιουργία και ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων και άλλων πηγών πληροφοριών σχετικά µε καινοτόµους πειραµατισµού·
δ) διάδοση της πείρας που απορρέει από συναφείς δραστηριότητες που υποστηρίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο·
ε) διευκόλυνση της αναγνώρισης των διπλωµάτων, προσόντων και περιόδων µάθησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης σε
άλλα κράτη µέλη.
2. Προς τούτο, κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί:
α) για το δίκτυο πληροφόρησης σχετικά µε την εκπαίδευση στην Ευρώπη «Eurydice», που αποτελείται από την ευρωπαϊκή
µονάδα που ιδρύει η Επιτροπή και από τις µονάδες των κρατών µελών και έχει ιδρυθεί από την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη αντίστοιχα, έτσι ώστε να του παρέχεται η δυνατότητα να συµβάλει πλήρως στην εφαρµογή της παρούσας δράσης. Το
δίκτυο αυτό θα κληθεί, ειδικότερα, να συγκεντρώνει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά
συστήµατα και πολιτικές, να αναπτύξει βάσεις δεδοµένων, να εκπονήσει συγκριτικές µελέτες και να επεξεργαστεί δείκτες.
Το δίκτυο Eurydice θα ζητά, όταν χρειάζεται, την απαιτούµενη συνδροµή εξωτερικών εµπειρογνωµόνων·
β) για την οργάνωση και τη συµµετοχή στις πολυµερείς επισκέψεις µελέτης «Arion», για τους υπεύθυνους λήψεως
αποφάσεων και για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, µε
στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη µέλη. Η
Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την κατάλληλη διάδοση των αποτελεσµάτων των επισκέψεων και προωθούν την
αλληλεπίδρασή τους µε άλλες δράσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος·
γ) για τη δικτύωση ιδρυµάτων και άλλων κατάλληλα ειδικευµένων φορέων που ασχολούνται µε την ανάλυση εκπαιδευτικών
συστηµάτων και πολιτικών, καθώς και των φορέων που ασχολούνται µε την αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση·
δ) για µελέτες, αναλύσεις, πρότυπα σχέδια, σεµινάρια, ανταλλαγές εµπειρογνωµόνων και άλλες κατάλληλες δράσεις σχετικές
µε θέµατα κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής που συνενώνουν τους λαµβάνοντες τις αποφάσεις και των οποίων τα θέµατα
προτεραιότητας ορίζονται από το Συµβούλιο, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες οµάδας εµπειρογνωµόνων
για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των εργασιών ανάλυσης που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των
δραστηριοτήτων. Οι ρυθµίσεις για τη σύσταση της οµάδας θα καθοριστούν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της
απόφασης·
ε) δραστηριότητες ειδικά σχεδιασµένες για να προωθήσουν την αναγνώριση διπλωµάτων, προσόντων και περιόδων µάθησης,
και ιδίως µελέτες, αναλύσεις, πιλοτικά σχέδια και ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών. Το κοινοτικό δίκτυο των εθνικών
κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών τίτλων (Naric), συµβάλλει πλήρως προς τούτο. Ειδικότερα,
συλλέγει και διαδίδει επιβεβαιωµένες και έγκυρες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση,
έχοντας επίσης νπόψη τις συνέργειες µε την επαγγελµατική αναγνώριση των διπλωµάτων.
3. Κατά την εφαρµογή αυτής της δράσης εξασφαλίζεται στενή συνεργασία ειδικότερα µε την Στατιστική Υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Κατάρτισης (ETF) και τους οικείους διεθνείς οργανισµούς, ιδίως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον
Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Εκπαιδευτική, Επιστηµονική και Επιµορφωτική
Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO).

∆ράση 6.2: Καινοτόµοι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε νεοεµφανιζόµενες ανάγκες
Εκτός από τις δραστηριότητες συνεργασίας που προβλέπονται στις άλλες δράσεις του παρόντος προγράµµατος, η Κοινότητα
µπορεί να υποστηρίζει διακρατικά σχέδια και µελέτες µε στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτοµιών σε έναν ή
περισσότερους εκπαιδευτικούς τοµείς. Τα θέµατα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα καθορίζονται από το Συµβούλιο
και επανεξετάζονται τακτικά, έτσι ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται στις νέες ανάγκες που ανακύπτουν στη διάρκεια της
περιόδου που καλύπτει το παρόν πρόγραµµα.

∆ΡΑΣΗ 7: ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της απόφασης, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος
για κοινές δράσεις µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις που προάγουν την Ευρώπη της γνώσης, και ιδίως µε τα
προγράµµατα Leonardo da Vinci και Νεολαία.
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2. Αυτές οι κοινές δράσεις µπορούν να διεξάγονται µέσω κοινών προσκλήσεων για υποβολή προσφορών επί επιλεγµένων
θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν καλύπτονται αποκλειστικά από οιοδήποτε µεµονωµένο σχετικό πρόγραµµα, και
τα οποία θα προσδιοριστούν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης και θα συµφωνηθούν µε τις επιτροπές
των άλλων προγραµµάτων και δράσεων που µετέχουν.
3. Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα µε σκοπό να προωθείται, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η επαφή και η αλληλεπίδραση µεταξύ συντελεστών που συµµετέχουν στο παρόν πρόγραµµα και στα προγράµµατα Leonardo da Vinci και Νεολαία.
∆ΡΑΣΗ 8: ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί στις ακόλουθες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των
στόχων του παρόντος προγράµµατος, εφόσον οι εν λόγω πρωτοβουλίες είναι επιλέξιµες βάσει άλλων δράσεων του προγράµµατος:
α) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης
και της υποστήριξης στη διοργάνωση κατάλληλων διαγωνισµών και άλλων εκδηλώσεων µε στόχο την προώθηση της
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση·
β) διακρατικές δραστηριότητες που διεξάγουν ενώσεις και άλλοι µη κυβερνητικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον
εκπαιδευτικό τοµέα, καθώς και οργανισµοί που ασχολούνται µε τον εκπαιδευτικό προσανατολισµό και την παροχή
συµβουλών·
γ) συνέδρια και επιστηµονικές συναντήσεις µε θέµα τις καινοτοµίες στους τοµείς που περιλαµβάνει το πρόγραµµα·
δ) δραστηριότητες που στοχεύουν στην κατάρτιση ατόµων που συµµετέχουν στη διαχείριση σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εκπαιδευτικό τοµέα·
ε) µέτρα ανάδειξης και διάδοσης των αποτελεσµάτων των σχεδίων και των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µε την
υποστήριξη του παρόντος προγράµµατος ή του προηγούµενου σταδίου του·
στ) δραστηριότητες που συνεπάγονται συνεργασία µε τρίτες χώρες και µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, ιδίως µε το
Συµβούλιο της Ευρώπης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της απόφασης.
2. Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση χορηγείται µε στόχο να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των εθνικών γραφείων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που συγκροτούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης, και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική
παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρόντος προγράµµατος.
3. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και οργανισµούς τεχνικής
βοήθειας, µε χρηµατοδότηση που µπορεί να αντληθεί από το συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του προγράµµατος. Ακόµη, η
Επιτροπή µπορεί να διοργανώσει σεµινάρια, συνέδρια ή άλλες συναντήσεις εµπειρογνωµόνων που θα συµβάλονν στην
υλοποίηση του προγράµµατος και να αναλάβει κατάλληλες δράσεις πληροφόρησης, δηµοσίευσης και διάδοσης.
III. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι διαδικασίες πρότασης και επιλογής των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα είναι οι εξής:
1. Αποκεντρωµένες δράσεις
Οι ακόλουθες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αποφάσεις επιλογής λαµβάνονται από τα κράτη µέλη θεωρούνται
«αποκεντρωµένες δράσεις»:
α) — ∆ράση 1.1 (Συµπράξεις µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων)
— ∆ράση 1.2, σηµείο 2 στοιχεία α), β) και γ) (∆ραστηριότητες κινητικότητας για το σχολικό εκπαιδευτικό προσωπικό στο
πλαίσιο συµπράξεων)
— ∆ράση 3, σηµείο 2 στοιχείο η) (Επισκέψεις και ανταλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων)
— ∆ράση 6.1, σηµείο 2 στοιχείο β) (Επισκέψεις µελέτης Arion)
— Προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων των δράσεων.
Οι αιτήσεις για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο αυτών των δράσεων υποβάλλονται στα εθνικά γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
τα οποία συγκροτούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης. Τα κράτη µέλη, µε τη βοήθεια των εθνικών
γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, διεξάγουν την επιλογή και χορηγούν την ενίσχυση στους υποψήφιους που επιλέγονται βάσει των
γενικών προσανατολισµών που θα ορισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.
β) ∆ράση 2.2, σηµείο 3 (κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων)
Η χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων κινητικότητας σε σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό των πανεπιστηµίων στο
πλαίσιο των θεσµικών συµβάσεων που προβλέπονται στη ∆ράση 2.1 και για τη διοργάνωση της κινητικότητας των
σπουδαστών και του πανεπιστηµιακού διδακτικού προσωπικού, πραγµατοποιείται από τα κράτη µέλη, µε τη βοήθεια των
εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ, τα οποία συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης λαµβανοµένης υπόψη της
απόδοσης κατά το παρελθόν των οικείων πανεπιστηµίων και βάσει των γενικών προσανατολισµών που θα ορισθούν
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.
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2. Κεντρικά διαχειριζόµενες ∆ράσεις
Οι ακόλουθες ∆ράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αποφάσεις επιλογής λαµβάνονται από την Επιτροπή, θεωρούνται «Κεντρικά
διαχειριζόµενες ∆ράσεις»:
α) — ∆ράση 1.2, σηµείο 2 στοιχεία δ), ε), στ) και ζ) (Πολυµερείς δραστηριότητες συνεργασίας)
— ∆ράση 3, σηµείο 2 στοιχεία α) έως ζ) και θ) (Πολυµερείς δραστηριότητες συνεργασίας)
— ∆ράση 4 (Lingua)
— ∆ράση 5 (Minerva)
— ∆ράση 6.2 (Καινοτόµοι πρωτοβουλίες).
Για την επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
i) οι συντονιστές των σχεδίων υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο στα εθνικά
γραφεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ που έχει ορίσει το αντίστοιχο κράτος µέλος,
ii) η Επιτροπή, µε τη βοήθεια ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, αξιολογεί τις προτάσεις. Τα εθνικά γραφεία µπορούν να
διαβιβάσουν στην Επιτροπή τις εκτιµήσεις τους για τις προτάσεις,
iii) σε περιπτώσεις που η αξιολόγηση της Επιτροπής δεν είναι σύµφωνη µε τις εκτιµήσεις των εθνικών γραφείων στην χώρα
που συντονίζει το σχέδιο για την ποιότητα ή καταλληλότητα του σχεδίου, η Επιτροπή, µετά από αίτηση του κράτους
µέλους, διαβουλεύεται µε το οικείο κράτος µέλος. Η διάρκεια της διαβούλευσης αυτής δεν νπερβαίνει τις δύο
εβδοµάδες,
iv) η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή πρόταση για την τελική επιλογή (σχέδια που θα λάβουν ενίσχυση και ποσά που
θα χορηγηθούν), σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης,
v) αφού ληφθεί η γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των επιλεγέντων σχεδίων και κατανέµει τα
ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως λόγω της κλίµακας και της φύσης των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί διαδικασία δύο σταδίων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, προηγείται της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω
η υποβολή και η επιλογή προκαταρκτικών προτάσεων. Η σχετική απόφαση και οι διακανονισµοί προεπιλογής ορίζονται
βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης.
β) — ∆ράση 1.3 (∆ίκτυα σύµπραξης µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων και κατάρτιση του σχολικού εκπαιδευτικού προσωπικού)
— ∆ράση 2.1 (Ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή συνεργασία)
— ∆ράση 2.3 (Θεµατικά δίκτυα Erasmus)
— ∆ράση 3.3 (∆ίκτυα εκπαίδευσης ενηλίκων)
— ∆ράση 6.1, σηµείο 2 στοιχεία α), γ), δ) και (ε) (Παρατήρηση)
— ∆ράση 8 (Συνοδευτικά µέτρα).
Οι προτάσεις σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων αυτών υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, στις δράσεις 1.3, 2.3 και
3.3 µε τη βοήθεια ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, αξιολογεί τις προτάσεις. Οι αποφάσεις σχετικά µε την χρηµατοδοτική
ενίσχυση λαµβάνονται από την Επιτροπή, αφού ληφθεί η γνώµη της επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της
απόφασης.
Η διαδικασία δύο σταδίων του τελευταίου εδαφίου του Τµήµατος ΙΙΙ.2 α), εφαρµόζεται στις δράσεις 1.3, 2.3 και 3.3 υπό
τους όρους του ανωτέρω εδαφίου.
3. Κοινές δράσεις
Οι διαδικασίες επιλογής στο πλαίσιο της δράσης 7 του προγράµµατος (κοινές δράσεις) καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 2 της απόφασης. Όταν αυτό ενδείκνυται, οι διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω µπορούν να προσαρµοστούν προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εν λόγω κοινών δράσεων. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει το βέλτιστο συντονισµό µεταξύ των διαδικασιών αυτών και των διαδικασιών που
ακολουθούνται στο πλαίσιο των άλλων κοινοτικών προγραµµάτων ή δράσεων µαζί µε τις οποίες υλοποιούνται οι εν λόγω
κοινές δράσεις.
4. Η Επιτροπή, µε τη βοήθεια των κρατών µελών, προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις επιλογής ανακοινώνονται στους
αιτούντες το αργότερο πέντε µήνες µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την εκάστοτε δράση. Για σχέδια για
τα οποία η επιλογή γίνεται µε τη διαδικασία δύο σταδίων που προβλέπεται ανωτέρω, στο σηµείο 2 στοιχεία α) και β), αυτό θα
αφορά µόνο το δεύτερο στάδιο της επιλογής (πλήρης πρόταση σχεδίου).
5. Η Επιτροπή και, στην περίπτωση των αποκεντρωµένων δράσεων, τα κράτη µέλη, προσπαθούν να εξασφαλίσουν τον βέλτιστο
συντονισµό µεταξύ των διαδικασιών και προθεσµιών υποβολής και επιλογής των αιτήσεων για υποστήριξη που υποβάλλονται
στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος και των κοινοτικών προγραµµάτων, αντίστοιχα, στους τοµείς της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της νεολαίας.
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IV. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
A. Αποκεντρωµένες δράσεις
1. Τα κοινοτικά κεφάλαια που προορίζονται για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων που
ορίζονται ως αποκεντρωµένες στο µέρος ΙΙΙ σηµείο 1 ανωτέρω, κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών σύµφωνα µε τους
ακόλουθους τύπους:
α) ένα ελάχιστο ποσό το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε το διαθέσιµο προϋπολογισµό για τη συγκεκριµένη δράση
χορηγείται σε κάθε κράτος µέλος·
β) το υπόλοιπο χορηγείται στα διάφορα κράτη µέλη σε συνάρτηση µε τα εξής:
i) το κατά κεφαλή ακαθάριστο εσωτερικό προϊόν της χώρας σε όρους ισοτιµιών αγοραστικής δύναµης,
ii) την απόσταση και το κόστος του ταξιδιού µεταξύ του κράτους µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους
υποδοχής, υπολογιζόµενη βάσει της χαµηλότερης τιµής ταξιδιού για την οικεία διαδροµή,
iii) τον αριθµό, σε κάθε χώρα:
— των µαθητών και των εκπαιδευτικών στα ιδρύµατα σχολικής εκπαίδευσης, για τη δράση 1.1 (συµπράξεις
µεταξύ σχολικών ιδρυµάτων) και για τη δράση 1.2 σηµείο 2 στοιχεία α), β) και γ) (δραστηριότητες
κινητικότητας για το εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο συµπράξεων κατάρτισης),
— των σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για τη δράση 2.2 σηµείο 3 (κινητικότητα σπουδαστών). Ο
αριθµός των πτυχιούχων πρέπει να είναι περιορισµένος, ως επικουρικός και συµπληρωµατικός παράγων που
θα καθορισθεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της απόφασης, και θα ρυθµίζει, όσον χρειάζεται, την
κατανοµή στα κράτη µέλη,
— του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων για τη ∆ράση 2.2 σηµείο 3 (κινητικότητα διδακτικού
προσωπικού των πανεπιστηµίων).
2. Τα κράτη µέλη διαθέτουν τις κοινοτικές πιστώσεις που κατανέµονται µε τον τρόπο αυτό, µε τη βοήθεια των εθνικών
γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης.
3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να ενθαρρύνει την ισόρροπη συµµετοχή
σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και, στην περίπτωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε όλο το φάσµα των
διαφόρων κλάδων σπονδών. Το ποσοστό που προορίζεται για τα µέτρα αυτά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5 % του
ετήσιου προϋπολογισµού που χορηγείται για τη χρηµατοδότηση καθεµιάς από τις εν λόγω δράσεις.
4. Οι διακανονισµοί σχετικά µε την κατανοµή των πιστώσεων σε κάθε κράτος µέλος για τις δραστηριότητες κινητικότητας
που προβλέπει η δράση 3, σηµείο 2 στοιχείο η) (επισκέψεις και ανταλλαγές στην εκπαίδευση ενηλίκων) και η ∆ράση 6.1,
σηµείο 2 δεύτερη περίπτωση (Αrion) για τη διοργάνωση της κινητικότητας σπουδαστών και πανεπιστηµιακού διδακτικού
προσωπικού σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ σηµείο 1 στοιχείο β) και την υποστήριξη των προπαρασκευαστικών επισκέψεων και
τα προπαρασκευαστικά µέτρα του τµήµατος IV σηµείο Β.4 αποφασίζονται από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση µε
την επιτροπή του προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης.
B. Λοιπές διατάξεις
1. Λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της ποιότητας και του αριθµού των αιτήσεων για χρηµατοδοτική ενίσχυση, για την
κατανοµή των πόρων σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2, της απόφασης ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:
α) το ποσοστό των πόρων που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της δράσης 1 (Comenius) δεν πρέπει να είναι µικρότερο του
27 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το παρόν πρόγραµµα·
β) το ποσοστό των πόρων που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της δράσης 2 (Erasmus) δεν πρέπει να είναι µικρότερο του
51 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το παρόν πρόγραµµα·
γ) το ποσοστό των πόρων που θα δεσµευθούν ως χρηµατοδοτική ενίσχυση των εθνικών γραφείων στο πλαίσιο της
δράσης 3 (Grundtvig) δεν πρέπει να είναι µικρότερο του 7 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το
παρόν πρόγραµµα·
δ) το ποσοστό των πόρων που θα δεσµευθούν ως χρηµατοδοτική ενίσχυση των εθνικών γραφείων ΣΩΚΡΑΤΗΣ στο
πλαίσιο της δράσης 8.2 και ως τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της ∆ράσης 8.3 δεν υπερβαίνουν το 4,5 % του
συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το παρόν πρόγραµµα.
Τα ανωτέρω ποσοστά είναι ενδεικτικά και µπορούν να προσαρµοστούν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της
απόφασης.
2. Κατά κανόνα, οι κοινοτικές χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται για σχέδια βάσει του παρόντος προγράµµατος
αποσκοπούν να αντισταθµίσουν εν µέρει τις δαπάνες που υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν για τη διεξαγωγή των εκάστοτε
δραστηριοτήτων και µπορούν ενδεχοµένως να καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο τριετή περίοδο, µε επιφύλαξη περιοδικής
επανεξέτασης της επιτενχθείσας προόδου. Η κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει υπό κανονικές συνθήκες το 75 % του
συνολικού κόστους για οποιοδήποτε συγκεκριµένο σχέδιο, εκτός των συνοδευτικών µέτρων. Μπορεί να χορηγηθεί
ενίσχυση προκαταβολικά, προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης προπαρασκευαστικών επισκέψεων για τα
εν λόγω σχέδια.
Το ποσό που θα διατεθεί στον ετήσιο προϋπολογισµό του προγράµµατος για δραστηριότητες στο πλαίσιο της δράσης
8.1 στοιχείο στ) δεν υπερβαίνει τα 250 000 ευρώ.
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3. Κατά τον καθορισµό του ποσού της κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί λαµβάνονται υπόψη οι
ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσµού µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνεπάγονται την κινητικότητα προσώπων, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική
χρηµατοδοτική ενίσχυση ως βοήθεια στην εξασφάλιση επαρκούς προετοιµασίας για την περίοδο που θα διανυθεί σε άλλο
κράτος µέλος. Αυτά τα προπαρασκευαστικά µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν ιδίως µαθήµατα γλώσσας, πληροφορίες για
κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα του κράτους µέλους υποδοχής κ.λπ.
V. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
1. «επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως µεγέθους, νοµικής µορφής και οικονοµικού
τοµέα στον οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα, καθώς και όλοι οι τύποι οικονοµικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης
της κοινωνικής οικονοµίας·
2. «υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων»: κάθε κατηγορία προσωπικού που έχει καθήκοντα διεύθυνσης, αξιολόγησης, κατάρτισης,
προσανατολισµού ή επιθεώρησης στον τοµέα της εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι στον τοµέα αυτό σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο και στα υπουργεία·
3. «προσανατολισµός και παροχή συµβουλών»: φάσµα δραστηριοτήτων όπως η πληροφόρηση, εκτίµηση, προσανατολισµός και
παροχή συµβουλών που βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να προβεί σε επιλογές σχετικά µε προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης ή µε ευκαιρίες απασχόλησης·
4. «δια βίου µάθηση»: οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρονται στα άτοµα σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους, έτσι ώστε να τους επιτρέπουν συνεχώς να αποκτούν, να εκσυγχρονίζουν και να προσαρµόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους·
5. «ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση»: κάθε µορφή ευέλικτης εκπαίδευσης, είτε περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση τεχνολογιών
και προηγµένων εξοπλισµών στον τοµέα των πληροφοριών και επικοινωνιών, είτε όχι·
6. «σχέδιο»: διακρατική δραστηριότητα συνεργασίας που αναπτύσσεται από κοινού µε την τυπική ή άτυπη συγκέντρωση σε
οµάδες οργανισµών ή ιδρυµάτων·
7. «µαθητής»: πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο µε αυτή την ιδιότητα σε «σχολικό ίδρύµα» όπως αυτό ορίζεται στο παρόν
παράρτηµα·
8. «κέντρο πόρων»: φορέας που ασχολείται µε την παραγωγή, συλλογή ή διάδοση τεκµηρίωσης, υλικού ή µεθοδολογίας σε
κάποιον από τους τοµείς δραστηριότητας που αφορά το παρόν πρόγραµµα, όπως οι γλώσσες ή οι σχετικές µε την εκπαίδευση
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών·
9. «σχολικό ίδρυµα» ή «σχολείο»: όλοι οι τύποι ιδρυµάτων σχολικής εκπαίδευσης που παρέχουν γενική (προσχολική, πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια), επαγγελµατική ή τεχνική εκπαίδευση και, κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση µέτρων για την προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών, τα µη σχολικά ιδρύµατα µαθητείας·
10. «κοινωνικοί εταίροι»: σε εθνικό επίπεδο, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθεσίες και/ή πρακτικές· σε κοινοτικό επίπεδο, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων που συµµετέχουν στον
κοινωνικό διάλογο σε κοινοτικό επίπεδο·
11. «σπουδαστής»: πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο σε «πανεπιστήµιο», οριζόµενο από το παρόν παράρτηµα, οποιοσδήποτε και
αν είναι ο τοµέας σπουδών, για να παρακολουθήσει τριτοβάθµιες σπονδές προς απόκτηση αναγνωρισµένου τίτλου ή πτυχίου
κύκλου σπουδών, συµπεριλαµβανοµένου του διδακτορικού διπλώµατος·
12. «εκπαιδευτικός/εκπαιδευτικό (ή διδακτικό) προσωπικό»: πρόσωπο το οποίο, λόγω των καθηκόντων του, λαµβάνει µέρος
άµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία στα κράτη µέλη, ανάλογα µε την οργάνωση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού συστήµατος·
13. «πανεπιστήµιο»: όλοι οι τύποι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή πρακτικής, που
µεταδίδουν γνώσεις ή απονέµουν τίτλους αυτού του επιπέδου, οποιαδήποτε και αν είναι η ονοµασία τους στα κράτη µέλη·
14. «πανεπιστηµιακό διδακτικό προσωπικό»: κάθε κατηγορία προσωπικού που απασχολείται µε αυτή την ιδιότητα σε «πανεπιστήµιο» όπως αυτό ορίζεται στο παρόν παράρτηµα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Ιανουαρίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο
σφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής του κοινού δασµολογίου και του TARIC·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 26 και 133,

(9)

το δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ορισθεί µε
το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992,
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2)· συνεπώς
δεν είναι πλέον απαραίτητο να ορισθεί το κοινό δασµολόγιο
στον παρόντα κανονισµό η χρήση της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας για στατιστικούς σκοπούς του εξωτερικού εµπορίου προσδιορίζεται ήδη στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 και στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1172/95 του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995,
σχετικά µε τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της
Κοινότητας και των κρατών µελών της µε τις τρίτες
χώρες (3)· ως εκ τούτου, το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87, µπορεί να διαγραφεί·

(10)

ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων
εφαρµογής τον κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί
θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), ορίζει
τους κανόνες για τον καθορισµό των κωδικών που πρέπει να
χρησιµοποιούνται σπς τελωνειακές διασαφήσεις σε εθνικό
και κοινοτικό επίπεδο·

(11)

τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (1), αποτελεί τη νοµική
βάση για την καθιέρωση και τη διαχείριση της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, του κοινού δασµολογίου και του
ολοκληρωµένου δασµολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(TARIC)·

(2)

θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί η παρουσίαση και η διαχείριση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/
87, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SLIM
(απλούστευση της νοµοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς)·

(3)

τα δεδοµένα που περιέχονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 καθώς και τα άλλα δεδοµένα τα οποία δηµοσιεύονται δυνάµει του εν λόγω κανονισµού, και ιδίως τα άρθρα
του 6 και 9, πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να είναι
διαθέσιµα στο κοινό και σε ηλεκτρονική µορφή·

(4)

ο δασµολογικός πίνακας που περιλαµβάνεται στο δεύτερο
µέρος του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87 περιλαµβάνει, στις στήλες 3 και 4 αντιστοίχως,
τους αυτόνοµους και συµβατικούς δασµούς µε σκοπό τον
εξορθολογισµό και την απλούστευση της χρήσης αυτού του
δασµολογικού πίνακα, θα πρέπει να διατηρηθεί µόνον µια
από αυτές τις στήλες, η οποία πρέπει να εµφανίζει τους
συµβατικούς δασµούς πρέπει, εντούτοις, να αναφέρεται
οποιαδήποτε απαλλαγή από την επιβολή συµβατικού
δασµού λόγω αυτόνοµων µέτρων·

(5)

οι απαιτήσεις όσον αφορά τις στατιστικές καλύπτονται κατά
κανόνα από τη Συνδυασµένη Ονοµατολογία· για τον περιορισµό του αριθµού των διακρίσεων της ΣΟ και για να
αποφεύγονται παράλληλα συστήµατα συλλογής δεδοµένων,
ενδείκνυται, σε ορισµένες περιπτώσεις, η πλήρωση αυτών
των απαιτήσεων µέσω της δηµιουργίας διακρίσεων TARIC
για στατιστικούς σκοπούς·

(6)

έχει εκπονηθεί κώδικας συµπεριφοράς για τη διαχείριση της
ΣΟ προκειµένου να περιοριστεί η αδικαιολόγητη αύξηση
του αριθµού των κωδικών ΣΟ και των στατιστικών υποδιαιρέσεων του TARIC·

(7)

θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο σηµερινός ορισµός του TARIC,
το πεδίο εφαρµογής των µέτρων του, η σύνθεση των
κωδικών του και η περιγραφή της διαχείρισής του, της
διαβίβασης και της δηµοσίευσης των δεδοµένων του, ώστε
να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες σχετικές εξελίξεις·

(8)

θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των τελωνειακών εργαστηρίων των κρατών µελών µε σκοπό την εξα-

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2204/1999 (ΕΕ L 278 της
28.10.1999, σ. 1).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Καθιερώνεται από την Επιτροπή ονοµατολογία των
εµπορευµάτων, εφεξής αποκαλούµενη “Συνδυασµένη Ονοµατολογία”, ή, κατά σύντµηση, “ΣΟ”, η οποία πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κοινού δασµολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας καθώς και
άλλων κοινοτικών πολιτικών οι οποίες αφορούν την εισαγωγή
ή την εξαγωγή εµπορευµάτων.»
(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 (ΕΕ L 119 της
7.5.1999, σ. 1).
3) ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
(
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 374/98 (ΕΕ L 48 της
19.2.1998, σ. 1).
4
( ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (ΕΕ L 197 της
29.7.1999, σ. 25).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Η Συνδυασµένη Ονοµατολογία περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Ι. Το Παράρτηµα αυτό ορίζει τους δασµούς του
κοινού δασµολογίου και, κατά περίπτωση, τις συµπληρωµατικές στατιστικές µονάδες καθώς και τα άλλα αναγκαία στοιχεία.

L 28/17

3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεµβάλλουν διακρίσεις ή
συµπληρωµατικούς κωδικούς που ανταποκρίνονται στις εθνικές τους ανάγκες. Οι εν λόγω υποδιαιρέσεις και πρόσθετοι
κωδικοί συνοδεύονται από κωδικούς που τους προσδιορίζουν,
σύµφωνα µε τον κανονισµοό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.»
6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Το Παράρτηµα περιλαµβάνει τους συµβατικούς δασµούς.

«Άρθρο 6

Εντούτοις, στις περιπτώσεις που οι αυτόνοµοι δασµοί είναι
χαµηλότεροι από τους συµβατικούς δασµούς ή όταν οι συµβατικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται, το εν λόγω Παράρτηµα
αναφέρει και τους αυτόνοµους δασµούς.»

Η Επιτροπή καθιερώνει, ενηµερώνει, διαχειρίζεται και διανέµει
το TARIC, µε τη χρήση όταν αντό είναι δυνατό, µέσων πληροφορικής. Λαµβάνει, ιδίως, τα αναγκαία µέτρα για:

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Καθιερώνεται από την Επιτροπή ολοκληρωµένο δασµολόγιο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής αποκαλούµενο “TARIC”,
το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κοινού δασµολογίου, των
στατιστικών του εξωτερικού εµπορίου καθώς και των εµπορικών, γεωργικών και άλλων πολιτικών της Κοινότητας που
αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή εµπορευµάτων.
Το εν λόγω δασµολόγιο βασίζεται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία και περιλαµβάνει:
α) τα µέτρα τα οποία προβλέπει ο παρών κανονισµός,
β) τις συµπληρωµατικές κοινοτικές υποδιαιρέσεις, αποκαλούµενες εφεξής “διακρίσεις TARIC” οι οποίες είναι αναγκαίες
για την εφαρµογή των ειδικών κοινοτικών µέτρων που
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ,
γ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για την εφαρµογή ή
διαχείριση των κωδικών TARIC και των πρόσθετων
κωδικών που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και
3,
δ) τους τελωνειακούς δασµούς καθώς και άλλες επιβαρύνσεις
κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, ιδίως απαλλαγές και
προτιµησιακούς δασµούς που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή συγκεκριµµένων εµπορευµάτων,
ε) τα µέτρα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ και τα
οποία εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή
συγκεκριµένων εµπορευµάτων.»
4. Το άρθρο 4 διαγράφεται.
5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

α) την ενσωµάτωση στο TARIC όλων των µέτρων που περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό ή αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙ,
β) τη χορήγηση των κωδικών TARIC καθώς και των πρόσθετων κωδικών,
γ) την ενηµέρωση του TARIC αµέσως,
δ) την διάδοση, αµέσως, υπό ηλεκτρονική µορφή, των τροποποιήσεων του TARIC.»
7. Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, το στοιχείο α), αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«α) Εφαρµογή της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και του
Taric, ιδίως όσον αφορά:
— την κατάταξη των εµπορευµάτων στις ονοµατολογίες
που αναφέρονται στο άρθρο 8,
— τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις,
— τη δηµιουργία, εάν χρειασθεί, στατιστικών διακρίσεων
στο TARIC, εφόσον αυτό αποδεικνύεται σκοπιµότερο
απ’ ότι στη ΣΟ, και προκειµένου να πληρωθούν οι
ανάγκες της Κοινότητας»
8. Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, το σηµείο ζ) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«ζ) θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή, τη λειτουργία και τη
διαχείριση του Εναρµονισµένου Συστήµατος, που προορίζονται να συζητηθούν στο πλαίσιο του Συµβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, καθώς και σχετικά µε την εφαρµογή
τους από την Κοινότητα.»
9. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Οι διατάξεις που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1
δεν µπορούν να τροποποιούν:

«Άρθρο 5

— τους δασµούς,

1.
Το TARIC χρησιµοποιείται από την Επιτροπή και από τα
κράτη µέλη για την εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων που
αφορούν τις εισαγωγές προς την Κοινότητα και τις εξαγωγές
από την Κοινότητα.

— τους γεωργικούς δασµούς, τις επιστροφές ή τα άλλα ποσά
που επιβάλλονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων,

2.
Οι κωδικοί TARIC καθώς και οι πρόσθετοι κωδικοί,
εφαρµόζονται για κάθε εισαγωγή και, κατά περίπτωση, για
κάθε εξαγωγή εµπορευµάτων που καλύπτονται από τις αντίστοιχες διακρίσεις.

— τους ποσοτικούς περιορισµούς που έχουν καθορισθεί
σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις,
— τις ονοµατολογίες που έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής.»
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10. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα, η οποία έχει συσταθεί από το άρθρο 247 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (*).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ (**).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
(*) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
955/1999 (ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1).
(**) ΕΕ L 184 της 17.7.1997, σ. 23.»
11. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλούθο κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή θεσπίζει κάθε χρόνο κανονισµό που περιλαµβάνει το πλήρες κείµενο της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας και των δασµών, σύµφωνα µε το άρθρο 1, όπως αυτό
προκύπτει από τα µέτρα που θεσπίζονται από το Συµβούλιο

3. 2. 2000

ή από την Επιτροπή. Ο εν λόγω κανονισµός δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το
αργότερο στις 31 Οκτωβρίου και εφαρµόζεται από την 1η
Ιανουαρίου του εποµένου έτους.
2.
Τα µέτρα και οι πληροφορίες σχετικά µε το κοινό
δασµολόγιο ή το TARIC διαδίδονται, στο µέτρο του δυνατού, σε ηλεκτρονική µορφή µε τη χρήση µέσων πληροφορικής.
3.
Για την εξασφάλιση της οµοιόµορφης εφαρµογής του
κοινού δασµολογίου και του TARIC, η Επιτροπή θα προωθήσει τον συντονισµό και την εναρµόνιση των πρακτικών
των τελωνειακών εργαστηρίων στα κράτη µέλη, µε τη χρήση,
στο µέτρο του δυνατού, µέσων πληροφορικής.»
12. Το άρθρο 13 διαγράφεται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη µέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. PINA MOURA
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 255/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 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 3 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 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 2ης Φεβρουαρίου 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
220
999
052
204
628
999
052
204
212
600
624
999
204
999

109,0
59,8
201,5
123,4
120,7
166,1
143,4
182,4
182,4
128,2
95,2
146,6
123,3
31,2
39,0
33,9
37,7
65,6
41,5
59,1
59,1

052
204
464
624
999
052
600
624
999
039
400
404
720
728
999
064
388
400
528
720
999

79,8
71,4
136,2
75,9
90,8
52,0
70,2
66,2
62,8
83,4
83,7
87,0
63,3
73,7
78,2
70,0
132,3
112,2
89,6
89,0
98,6

0707 00 05

0709 10 00
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. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 256/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2000
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68·

(6)

µία αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ’ εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής·

(7)

εφόσον υπάρχει µία διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής
τιµής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την
εισαγωγή µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95· σε περίπτωση αναστολής των δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του
άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να
καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι’ αυτούς τους δασµούς·

(8)

η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

(4)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3)· η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού·
η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο· ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68·
για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα· για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς·
δεν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12.
(3) ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών που
εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής
τιµής για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού
για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

7,21

0,00

—

1703 90 00 ( )

7,52

0,00

—

Κωδικός ΣΟ

1

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 257/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2000
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 25η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1489/1999
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

µετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν για
την 25η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1·

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1489/1999 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1999, περί διαρκούς δηµοπρασίας
για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής·
κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1489/1999, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

Άρθρο 1
Για την 25η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1489/1999, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
51,900 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 172 της 8.7.1999, σ. 27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
ζάχαρης (4)· το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

δυνάµει του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή·
κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής
και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 του εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών·
για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, που καθορίζει τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισµό των τιµών στον τοµέα της ζάχαρης (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/
94 (3)· Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα
µε το άρθρο 17α παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της

(4)

η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη ανάλογα
µε τον προορισµό·

(5)

σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως·

(6)

η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες·
είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο·

(7)

η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης, και ιδίως στις
ποσοστώσεις ή στις τιµές ζάχαρης στην κοινοτική και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού·

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 89 της 10.4.1968, σ. 3.
(3) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 105.

(4) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,33
42,19
43,33
42,19

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4710
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

47,10
48,08
45,86
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4710

( ) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση
της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που
εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής
(ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).
1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 259/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2000
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων
αναλώσιµων εµπορευµάτων
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 955/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/
1999 (4), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας:
ότι στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την

(1)

(2)

ότι η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό των
κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που αναφέρεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

302
119
253
197

της
της
της
της

19.10.1992, σ. 1.
7.5.1999, σ. 1.
11.10.1993, σ. 1.
29.7.1999, σ. 25.

3. 2. 2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 28/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

53,37
317,31
454,91

734,36
350,07
2 152,86

104,38
42,03
32,29

397,19
103 334,66

17 707,47
117,61

8 879,67
10 699,30

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

a)
b)
c)

13,83
82,24
117,91

190,34
90,73
558,00

27,05
10,89
8,37

102,95
26 783,26

4 589,59
30,48

2 301,52
2 773,15

1.40

Σκόρδα
0703 20 00

a)
b)
c)

94,74
563,31
807,59

1 303,69
621,47
3 821,91

185,30
74,62
57,33

705,12
183 447,25

31 435,59
208,79

15 763,84
18 994,19

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

43,46
258,37
370,41

597,96
285,05
1 752,99

84,99
34,22
26,29

323,42
84 141,39

14 418,50
95,76

7 230,37
8 712,03

1.60

Κουνουπίδια και µπρόκολα
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

55,28
328,68
471,21

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
33,45

411,42
107 037,01

18 341,90
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Λαχανάκια Βρυξελλών
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
508,80

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
36,12

444,24
115 575,96

19 805,14
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

a)
b)
c)

45,53
270,69
388,07

626,46
298,63
1 836,54

89,04
35,86
27,55

338,83
88 151,79

15 105,73
100,33

7 574,99
9 127,26

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
903,12

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
64,11

788,53
205 147,81

35 154,21
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

94,50
561,87
805,52

1 300,35
619,88
3 812,12

184,83
74,42
57,18

703,32
182 977,51

31 355,10
208,25

15 723,48
18 945,55

1.110

Μαρούλια στρογγυλά
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 301,36

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
92,38

1 136,25
295 610,34

50 655,91
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Αντίδια
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
185,99

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
13,20

162,40
42 249,41

7 239,88
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

64,84
385,53
552,71

892,25
425,34
2 615,72

126,82
51,07
39,24

482,59
125 551,62

21 514,58
142,89

10 788,80
12 999,65

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

a)
b)
c)

103,10
612,99
878,80

1 418,64
676,27
4 158,92

201,64
81,20
62,38

767,30
199 623,43

34 207,55
227,20

17 153,88
20 669,07

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

374,00
2 223,73
3 188,01

5 146,41
2 453,31
15 087,30

731,49
294,55
226,31

2 783,53 124 094,63
724 173,31
824,20

62 229,08
74 981,13

L 28/28

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

1.170

Φασόλια:

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) αριθ.
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

3. 2. 2000

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

179,92
1 069,77
1 533,66

2 475,80
1 180,22
7 258,08

351,90
141,70
108,87

1 339,08
348 379,70

59 698,48
396,50

29 936,68
36 071,34

a)
b)
c)

206,51
1 227,86
1 760,30

2 841,65
1 354,62
8 330,63

403,90
162,64
124,96

1 536,96
399 860,67

68 520,28
455,09

34 360,51
41 401,70

Κύαµοι
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 344,58

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
95,45

1 173,98
305 427,23

52 338,13
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Αγγινάρες
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

393,41
2 339,12
3 353,44

5 413,47
2 580,61
15 870,20

769,45
309,84
238,05

2 927,97 130 534,07
761 751,66
866,97

65 458,23
78 872,00

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

491,69
2 923,45
4 191,16

6 765,79
3 225,27
19 834,69

961,66
387,24
297,52

3 659,40 163 142,41
952 042,66
1 083,54

81 810,17
98 574,79

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

a)
b)
c)

172,13
1 023,42
1 467,20

2 368,51
1 129,07
6 943,55

336,65
135,56
104,15

1 281,05
333 282,60

57 111,44
379,32

28 639,37
34 508,18

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var.
dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

81,25
483,11
692,61

1 118,08
532,99
3 277,77

158,92
63,99
49,17

604,73
157 329,49

26 960,04
179,06

13 519,51
16 289,94

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

1 699,80
10 106,55
14 489,10

23 389,76
11 149,96
68 569,76

3 324,52
1 338,70
1 028,55

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

a)
b)
c)

164,18
976,16
1 399,45

2 259,13
1 076,93
6 622,90

321,10
129,30
99,34

1 221,89
317 891,97

54 474,09
361,80

27 316,84
32 914,63

1.250

Μάραθον
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
626,94

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
44,51

547,40
142 412,66

24 403,89
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)
0714 20 10

a)
b)
c)

43,72
259,97
372,70

601,65
286,81
1 763,82

85,52
34,44
26,46

325,42
84 661,28

14 507,59
96,35

7 275,04
8 765,85

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 504,32

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
106,79

1 313,45
341 712,93

58 556,06
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ανανάδες, νωποί
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

77,95
463,47
664,45

1 072,62
511,32
3 144,51

152,46
61,39
47,17

580,15
150 932,83

25 863,91
171,78

12 969,84
15 627,63

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

12 650,76 563 993,64 282 822,92
3 291 271,75
3 745,87 340 779,30

3. 2. 2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis,
Trovita, Hamlins
0805 10 30

L 28/29

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

123,37
733,51
1 051,58

1 697,57
809,24
4 976,62

241,29
97,16
74,65

918,16
238 872,01

40 933,20
271,87

20 526,56
24 732,88

a)
b)
c)

99,34
590,64
846,76

1 366,92
651,62
4 007,29

194,29
78,24
60,11

739,32
192 345,38

32 960,38
218,91

16 528,47
19 915,50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
Tangerines και τα Satsumas) νωπά. Κληµεντίνες
(Clémentines), Wilkings και παρόµοια υβρίδια
εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
0805 20 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.2

— Monréales και Satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia), νωπά
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

152,04
904,00
1 296,01

2 092,14
997,33
6 133,36

297,37
119,74
92,00

1 131,57
294 394,36

50 447,54
335,06

25 297,66
30 481,68

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

43,49
258,61
370,75

598,50
285,31
1 754,57

85,07
34,25
26,32

323,71
84 217,48

14 431,54
95,85

7 236,91
8 719,90

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

54,35
323,14
463,26

747,84
356,50
2 192,38

106,30
42,80
32,89

404,48
105 232,01

18 032,60
119,77

9 042,71
10 895,76

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

206,20
1 226,00
1 757,64

2 837,35
1 352,57
8 318,03

403,29
162,39
124,77

1 534,63
399 256,16

68 416,70
454,40

34 308,56
41 339,11

L 28/30

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

3. 2. 2000

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

37,73
224,32
321,59

519,14
247,47
1 521,92

73,79
29,71
22,83

280,79
73 050,24

12 517,92
83,14

6 277,29
7 563,64

a)
b)
c)

70,22
417,51
598,56

966,25
460,61
2 832,68

137,34
55,30
42,49

522,61
135 965,27

23 299,06
154,74

11 683,66
14 077,89

a)
b)
c)

132,95
790,47
1 133,24

1 829,39
872,08
5 363,08

260,02
104,70
80,45

989,46
257 421,87

44 111,91
292,98

22 120,57
26 653,54

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Έτεροι
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Βερίκοκα
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

159,66
949,30
1 360,94

2 196,97
1 047,30
6 440,68

312,27
125,74
96,61

1 188,27
309 145,26

52 975,25
351,84

26 565,22
32 009,00

2.160

Κεράσια
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

486,29
2 891,36
4 145,16

6 691,53
3 189,87
19 616,98

951,11
382,99
294,26

3 619,23 161 351,79
941 593,19
1 071,65

80 912,23
97 492,85

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

a)
b)
c)

199,42
1 185,72
1 699,89

2 744,13
1 308,13
8 044,72

390,04
157,06
120,67

1 484,21
386 137,74

66 168,72
439,47

33 181,28
39 980,82

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

228,82
1 360,49
1 950,45

3 148,61
1 500,95
9 230,51

447,53
180,21
138,46

1 702,98
443 054,01

75 921,91
504,25

38 072,16
45 873,95

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

a)
b)
c)

154,78
920,26
1 319,31

2 129,77
1 015,27
6 243,66

302,72
121,90
93,66

1 151,92
299 688,90

51 354,81
341,08

25 752,63
31 029,88

2.200

Φράουλες
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

395,81
2 353,37
3 373,88

5 446,45
2 596,34
15 966,90

774,14
311,72
239,50

2 945,81 131 329,43
766 393,09
872,25

65 857,08
79 352,58

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

a)
b)
c)

1 534,04
9 120,99
13 076,17

21 108,87
10 062,65
61 883,06

3 000,32
1 208,16
928,25

11 417,10 508 994,84 255 242,96
2 970 317,76
3 380,58 307 547,63

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 413,31
8 403,17
12 047,07

19 447,60
9 270,72
57 012,88

2 764,20
1 113,07
855,20

10 518,58 468 937,05 235 155,40
2 736 554,40
3 114,53 283 343,70

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

163,06
969,51
1 389,92

2 243,75
1 069,60
6 577,82

318,92
128,42
98,67

1 213,57
315 728,19

54 103,31
359,34

27 130,90
32 690,59

3. 2. 2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ
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Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 Kg καθαρού βάρους
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

96,11
571,43
819,22

1 322,46
630,42
3 876,95

187,97
75,69
58,15

715,28
186 089,29

31 888,34
211,79

15 990,88
19 267,74

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

142,21
845,53
1 212,18

1 956,82
932,82
5 736,65

278,13
112,00
86,05

1 058,38
275 352,89

47 184,58
313,38

23 661,40
28 510,12

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

143,35
852,31
1 221,90

1 972,51
940,30
5 782,64

280,36
112,90
86,74

1 066,87
277 560,04

47 562,80
315,90

23 851,07
28 738,65
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 260/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2000
σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τραπέζια σταφύλια και τα µήλα· πρέπει να καθορισθεί εφαρµοζόµενη επιστροφή χαµηλότερη από την ενδεικτική τιµή,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2331/1999 της Επιτροπής (3),
έχει καθορίσει τις ενδεικτικές ποσότητες που προβλέπονται
για την έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής, εκτός των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας·

(2)

ότι, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει η
Επιτροπή µέχρι σήµερα, παρατηρείται υπέρβαση των εν
λόγω ενδεικτικών ποσοτήτων για τις τοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα µήλα·

(3)

ότι συνεπώς, για τα πιστοποιητικά του συστήµατος Β που
ζητούνται µεταξύ 16 Νοεµβρίου 1999 και 23 Ιανουαρίου
2000, για τις τοµάτες, τα πορτοκάλια, τα λεµόνια, τα επι-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β που αναφέρονται
στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2190/96, που ζητούνται
µεταξύ 16 Νοεµβρίου 1999 και 23 Ιανουαρίου 2000 τα ποσοστά
εκδόσεως µε τα οποία πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι ζητούµενες
ποσότητες, καθώς και οι εφαρµοζόµενες επιστροφές, καθορίζονται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που
ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπεται
στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της συµφωνίας επί της γεωργίας που
έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 29.
(3) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά εκδόσεως των ζητουµένων ποσοτήτων και επιστροφές που εφαρµόζονται στα πιστοποιητικά του συστήµατος
Β που ζητήθηκαν µεταξύ 16 Νοεµβρίου και 23 Ιανουαρίου 2000
Προορισµός
ή οµάδα
προορισµών

Ποσοστό εκδόσεως
των ζητουµένων
ποσοτήτων

Τοµάτες

A00

100 %

17,2

Αµύγδαλα χωρίς κέλυφος

A00

100 %

50,0

Φουντούκια µε κέλυφος

A00

100 %

59,0

Φουντούκια χωρίς κέλυφος

A00

100 %

114,0

Κοινά καρύδια µε κέλυφος

A00

100 %

73,0

F01, F02, F05

100 %

50,0

Λεµόνια

A00

100 %

30,8

Επιτραπέζια σταφύλια

A00

100 %

22,4

Μήλα

F01

100 %

38,2

F02

100 %

36,2

F03, F04

100 %

30,9

Προϊόν

Πορτοκάλια

Επιστροφή
(σε EUR ανά
τόνο καθαρού βάρους)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Φεβρουαρίου 2000
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα του ρυζιού·

(4)

ότι οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου
ισχύει νέος καθορισµός· ότι εξακολουθούν επίσης να
ισχύουν, εάν δεν διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1503/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού·

(5)

ότι, για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του
καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον
υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι τιµές της αγοράς
που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς·

(6)

ότι η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2072/98 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95
προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι δασµοί του κοινού δασµολογίου· ότι, εντούτοις, για
τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν
λόγω άρθρου, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την
τιµή παρέµβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον
οποίο αφαιρείται η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο
δασµός δεν υπερβαίνει το συντελεστή του κοινού δασµολογίου·

(1)

ότι, δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά
εισαγωγής του προϊόντος·

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Φεβρουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329
265
189
351

της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
30.7.1996, σ. 71.
29.12.1998, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
169,55
169,55
169,55
197,35
169,55
169,55
169,55
197,35
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
55,00
55,00
55,00
64,73
55,00
55,00
55,00
64,73
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
45,38

111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
80,44
80,44
80,44
94,34
80,44
80,44
80,44
94,34
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
(7)

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

0,00

0,00

Αίγυπτος (8)

173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
127,16
127,16
127,16
148,02
127,16
127,16
127,16
148,02
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
105,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου (ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που
καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7),
όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.
2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

197,35

455,00

169,55

455,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

339,68

306,09

391,35

314,71

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

360,45

283,81

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

30,90

30,90

—

δ) Πηγή

—

USDA

USDA

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιανουαρίου 2000
για το διορισµό ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού µέλους από την Πορτογαλία στην Επιτροπή
των Περιφερειών
(2000/90/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1998 (1), για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Joaquim Manuel dos Santos Varinhos, τακτικού µέλους, η οποία
περιήλθε εις γνώση του Συµβουλίου στις 22 Ιουλίου 1999, έµεινε κενή µια θέση τακτικού µέλους της Επιτροπής
των Περιφερειών και ότι µετά την παραίτηση του κ. José Carlos Zorrinho, η οποία περιήλθε εις γνώση του
Συµβουλίου στις 17 Νοεµβρίου 1999, έµεινε κενή µια θέση αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των
Περιφερειών,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της πορτογαλικής κυβέρνησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. José Carlos Zorrinho διορίζεται τακτικό µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, εις αντικατάσταση του κ.
dos Santos Vairinhos, και ο κ. Manuel Lopes Ribeiro διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής των
Περιφερειών εις αντικατάσταση του κ. José Carlos Zorrinho για το υπόλοιπο της θητείας των προκατόχων τους,
δηλαδή µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GAMA

(1) ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 19.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιανουαρίου 2000
η οποία επιτρέπει στο Βασίλειο της ∆ανίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας να εφαρµόσουν µέτρο
παρέκκλισης από το άρθρο 17 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών
(2000/91/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

η Επιτροπή υπέβαλε στις 17 Ιουνίου 1998 πρόταση οδηγίας (2) του Συµβουλίου περί τροποποίησης της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το καθεστώς του δικαιώµατος
έκπτωσης του ΦΠΑ, της οποίας η θέσπιση θα καθιστούσε
άχρηστα τα ειδικά αυτά µέτρα στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, δηλαδή για τους φορολογούµενους που είναι
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα·

(8)

πρέπει συνεπώς να χορηγηθεί άδεια έως την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της προαναφερόµενης οδηγίας αλλά, επίσης
να προβλεφθεί λήξη ισχύος της άδειας το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2002, σε περίπτωση που η οδηγία δεν θα είχε
τεθεί σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αυτή, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση, την ηµεροµηνία αυτή, της
ορθότητας του µέτρου παρέκκλισης υπό το φως των
συζητήσεων στο Συµβούλιο σχετικά µε την προαναφερόµενη
πρόταση οδηγίας·

(9)

το µέτρο παρέκκλισης δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις για
τους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που
προέρχονται από το φόρο προστιθέµενης αξίας,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών — κοινό σύστηµα
φόρου της προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (1),
και ιδίως το άρθρο 27,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ, το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από
πρόταση της Επιτροπής, να επιτρέψει σε κάθε κράτος µέλος
να θεσπίσει ή να παρατείνει ειδικά µέτρα παρέκκλισης από
την εν λόγω οδηγία, µε σκοπό την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου ή την αποφυγή απάτης ή φοροδιαφυγής·
οι κυβερνήσεις του Βασιλείου της ∆ανίας και του Βασιλείου
της Σουηδίας ζήτησαν την άδεια να εφαρµόσουν µέτρο
παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ·

(3)

τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώθηκαν, στις 3 Σεπτεµβρίου
1999, σχετικά µε τις αιτήσεις των Βασιλείων της ∆ανίας και
Σουηδίας·

(4)

οι αιτήσεις αφορούν το καθεστώς ΦΠΑ που θα εφαρµόζεται
για µόνιµη σύνδεση (σύνδεση Öresund) µεταξύ του Βασιλείου της ∆ανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, και ιδίως
την επιστροφή του ΦΠΑ που αφορά τα διόδια κατά τη
χρήση της σύνδεσης· σύµφωνα µε τους κανόνες εδαφικότητας, ο ΦΠΑ στα διόδια πρέπει να καταβάλλεται εν µέρει στο
Βασίλειο της ∆ανίας και εν µέρει στο Βασίλειο της Σουηδίας·

(5)

κατά παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 17, όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 σηµείο 7, σύµφωνα µε τις
οποίες ένας φορολογούµενος ασκεί το δικαίωµά του
έκπτωσης ή επιστροφής στο κράτος µέλος όπου πληρώθηκε
ο ΦΠΑ, οι αρχές της Σουηδίας και της ∆ανίας εξετάζουν τη
θέσπιση ειδικού µέτρου µε το οποίο ο φορολογούµενος θα
απευθύνεται σε αποκλειστικά µία αρχή για να του επιστραφεί ο εν λόγω φόρος·

(6)

δεδοµένης της µικρής επίπτωσης του προτεινόµενου µέτρου
και του στόχου του ο οποίος αφορά την απλοποίηση, το
προτεινόµενο µέτρο πληροί τους όρους του άρθρου 27 της
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ·

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/59/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 26.6.1999, σ. 63).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 2,
3 και 4 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 28 σηµείο 7 της εν λόγω οδηγίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Βασίλειο της ∆ανίας έχουν το δικαίωµα να εφαρµόσουν
το ακόλουθο καθεστώς για την επιστροφή του ΦΠΑ όσον αφορά
τα διόδια για τη χρήση της µόνιµης σύνδεσης (σύνδεση Öresund)
µεταξύ των δύο κρατών:
— ο φορολογούµενος που είναι εγκατεστηµένος στο Βασίλειο της
∆ανίας µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του έκπτωσης του ΦΠΑ
που αφορά τη χρήση του µέρους της σύνδεσης που βρίσκεται
στη σουηδική επικράτεια, στο πλαίσιο των περιοδικών του
φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλει στο Βασίλειο της
∆ανίας,
— ο φορολογούµενος που είναι εγκατεστηµένος στο Βασίλειο της
Σουηδίας µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του έκπτωσης του
ΦΠΑ που αφορά τη χρήση του µέρους της σύνδεσης που
βρίσκεται στη δανική επικράτεια, στο πλαίσιο των περιοδικών
του φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλει στο Βασίλειο της
Σουηδίας,
— ο φορολογούµενος που δεν είναι εγκατεστηµένος στα δύο
προαναφερόµενα κράτη µέλη θα απευθύνεται στις σουηδικές
αρχές για να του επιστραφεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από την οδηγία 79/1072/ΕΟΚ ή από την οδηγία
86/560/ΕΟΚ, ο ΦΠΑ όσον αφορά τα διόδια, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τη χρήση του µέρους της σύνδεσης που
βρίσκεται στην επικράτεια της ∆ανίας.
(2) ΕΕ C 219 της 15.7.1998, σ. 16.
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Άρθρο 2
Η παρούσα άδεια λήγει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των κοινοτικών κανόνων µε τους οποίους θα ορισθούν οι
δαπάνες για τις οποίες δεν χορηγείται έκπτωση στο φόρο προστιθέµενης αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Βασίλειο της ∆ανίας.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GAMA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιανουαρίου 2000
όσον αφορά τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή
εφαρµογή του πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει, για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου
2002, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την
αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
(2000/92/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, όσον αφορά την αλιεία στα
ανοικτά του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε (1), κατωτέρω ονοµαζόµενη η
«συµφωνία»,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
διεξήγαγαν διαπραγµατεύσεις για να καθοριστούν οι τροποποιήσεις ή οι συµπληρώσεις που πρέπει να γίνουν στην εν
λόγω συµφωνία στο τέλος της περιόδου εφαρµογής του
προσαρτηµένου στη συµφωνία πρωτοκόλλου·

(2)

µετά από τις διαπραγµατεύσεις αυτές, µονογραφήθηκε ένα
νέο πρωτόκολλο στις 31 Μαΐου 1999·

(3)

µε το πρωτόκολλο αυτό, αλιείς της Κοινότητας διαθέτουν
αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα που υπόκεινται στην
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ
και Πρίνσιπε για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31
Μαΐου 2002·

(4)

(5)

για να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών της Κοινότητας, είναι απαραίτητο να
εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο το συντοµότερο δυνατό·
για το λόγο αυτό, τα δύο µέρη µονογράφησαν συµφωνία µε
τη µορφή ανταλλαγής επιστολών που προβλέπει την προσωρινή εφαρµογή του µονογραφηµένου πρωτοκόλλου την επόµενη της ηµεροµηνίας λήξης του ισχύοντος πρωτοκόλλου·
είναι σκόπιµο να εγκριθεί η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, υπό την επιφύλαξη οριστικής απόφασης
δυνάµει του άρθρου 37 της συνθήκης·
πρέπει να καθοριστεί η κλείδα κατανοµής των αλιευτικών
δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών µε βάση την παραδοσιακή κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο
της αλιευτικής συµφωνίας,

(1) ΕΕ L 54 της 25.2.1984, σ. 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών για την προσωρινή
εφαρµογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης
της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, όσον αφορά την
αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, για την περίοδο
από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002 εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών µε την ακόλουθη µέθοδο:
— θυνναλιευτικά πλοία-ψυγεία αλιείας µε γρίπο: Γαλλία 18, Ισπανία 18,
— θυνναλιευτικά αλιείας µε καλάµι: Γαλλία 7,
— παραγαδιάρικα επιφανείας: Ισπανία 28, Πορτογαλία 5.
Εάν οι αιτήσεις αδειών των κρατών µελών αυτών δεν εξαντλήσουν
τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η
Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη και τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα
πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη συµφωνία υπό
µορφήν ανταλλαγής επιστολών εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. CAPOULAS SANTOS
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες
και τη χρηµατοδοτική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τοµέ
και Πρίνσιπε από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002
A. Επιστολή της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τόµε και Πρίνσιπε
Κύριε ...,
αναφερόµενος στο πρωτόκολλο, που µονογραφήθηκε στις 31 Μαΐου 1999, το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές
δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002, έχω την
τιµή να σας γνωρίσω ότι η κυβέρνηση του Σάο Τόµε και Πρίνσιπε είναι πρόθυµη να εφαρµόσει προσωρινά το
πρωτόκολλο αυτό, από την 1η Ιουνίου 1999, εν αναµονή της έναρξης ισχύος του, σύµφωνα µε το άρθρο 7, υπό
την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειµένη να πράξει το ίδιο.
Εξυπακούεται στην περίπτωση αυτή ότι η καταβολή του πρώτου ετήσιου τµήµατος της χρηµατικής αντιστάθµισης
που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου θα πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου του 1999.
Θα σας ήµουν ευγνώµων εάν µου διαβιβάζατε τη συµφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εν λόγω
προσωρινή εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την κυβέρνση της ∆ηµοκρατίας του Σάο Τόµε και Πρίνσιπε

B. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κύριε ...,
έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σηµερινή επιστολή σας η οποία έχει ως εξής:
«αναφερόµενος στο πρωτόκολλο, που µονογραφήθηκε στις 31 Μαΐου 1999, το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές
δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002, έχω
την τιµή να σας γνωρίσω ότι η κυβέρνηση του Σάο Τόµε και Πρίνσιπε είναι πρόθυµη να εφαρµόσει προσωρινά
το πρωτόκολλο αυτό, από την 1η Ιουνίου 1999, εν αναµονή της έναρξης ισχύος του, σύµφωνα µε το άρθρο 7,
υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειµένη να πράξει το ίδιο.
Εξυπακούεται στην περίπτωση αυτή ότι η καταβολή του πρώτου ετήσιου τµήµατος της χρηµατικής αντιστάθµισης που καθορίζεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου θα πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου του
1999.
Θα σας ήµουν ευγνώµων εάν µου διαβιβάζατε τη συµφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την εν λόγω
προσωρινή εφαρµογή.»
Έχω την τιµή να σας επιβεβαιώσω τη συµφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την εν λόγω προσωρινή
εφαρµογή.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 28/41

L 28/42

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

3. 2. 2000

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
της 15ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της ευρωπαϊκής συµφωνίας ΕΕ-Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
για τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους
διοικητικής συνεργασίας
(2000/93/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου (1),
που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Οκτωβρίου 1993, και
ιδίως το άρθρο 38 του πρωτοκόλλου αριθ. 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

ο ορισµός του όρου «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί η
ορθή λειτουργία του εκτεταµένου συστήµατος σώρευσης το
οποίο καθιστά δυνατή τη χρήση υλών καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβενίας, Ρουµανίας,
Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας,
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδίας, Νορβηγίας και
Ελβετίας·
θα ήταν σκόπιµο να αναθεωρηθούν τα άρθρα που αφορούν
τα ποσά ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η έναρξη ισχύος
του ευρώ·
για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές των τεχνικών επεξεργασίας και οι ελλείψεις ορισµένων πρώτων υλών, θα πρέπει να
γίνουν ορισµένες διορθώσεις στον κατάλογο των απαιτήσεων επεξεργασίας και µεταποιήσεων στις οποίες υποβάλλονται οι µη καταγόµενες ύλες για να αποκτήσουν χαρακτήρα
καταγωγής·
το πρωτόκολλο αριθ. 4 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας τροποποιείται ως εξής:
«1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε
διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορνφλέικς). ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή
κόκκων ή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός
από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού

1. Στα άρθρα 21 και 26 η λέξη «Ecu» αντικαθίσταται από την λέξη
«ευρώ».
2. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 30
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.
Τα ποσά σε εθνικό νόµισµα της χώρας εξαγωγής που
ισοδυναµούν µε τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ, καθορίζονται από τη χώρα εξαγωγής και ανακοινώνονται στις χώρες
εισαγωγής µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.
Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που
έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα
αποδεχθεί εάν τα προϊόντα έχουν τιµολογηθεί στο νόµισµα της
χώρας εξαγωγής. Αν τα προϊόντα έχουν τιµολογηθεί στο νόµισµα κράτους µέλους της ΕΚ ή µιας άλλης χώρας που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που κοινοποιεί η εν λόγω χώρα.
3.
Τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικό νόµισµα µιας συγκεκριµένης χώρας είναι ισοδύναµα µε την αντίστοιχη αξία, σε
εθνικό νόµισµα αυτής της χώρας, του ευρώ την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του Οκτωβρίου 1999.
4.
Η επιτροπή σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, επανεξετάζει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και τα ισόποσά τους στα εθνικά νοµίσµατα των
κρατών µελών και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. Κατά την εν λόγω
επανεξέταση, η επιτροπή σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει µείωση των ποσών που χρησιµοποιούνται σε οποιοδήποτε
εθνικό νόµισµα και εξετάζει τη σκοπιµότητα διατήρησης των
συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγµατικές τιµές. Για το
σκοπό αυτό, µπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών
που εκφράζονται σε ευρώ».
3. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) το κείµενο της κλάσης 1904 του ΕΣ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
Παρασκευή:
— από ύλες που δεν ταξινοµούνται στην κλάση αριθ.
1806
— όπου τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και τα
παράγωγά τους (µε εξαίρεση το καλαµπόκι του είδους
“Zea Indurata” και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγά
τους) πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα (1) και
— όπου η αξία των χρησιµοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής
“εκ του εργοστασίου” του προϊόντος.

(1) Η εξαίρεση όσον αφορά το καλαµπόκι του είδους “Zea Indurata” ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.»

(1) ΕΕ L 360 της 31.12.1994, σ. 2.

3. 2. 2000
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β) το κείµενο της κλάσης 2207 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείµενο:

«2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική
αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:
— από ύλες που δεν ταξινοµούνται στις κλάσεις
2207 ή 2208,
— όπου τα χρησιµοπούµενα σταφύλια ή τα παράγωγά
τους πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα ή
αν όλες οι άλλες χρησιµοποιούµενες ύλες είναι ήδη
καταγόµενες, το αράκ που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % κατ’ όγκο»

γ) το κείµενο του κεφαλαίου 57 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείµενο:

«Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές
ύλες:
— Από πιλήµατα που γίνονται µε βελονάκι

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες
ή
— χηµικές ύλες ή υφαντικό πολτό
Όµως:
— συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της κλάσης
5402
ή
— ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506
ή
— συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της κλάσης
5501, µε τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά
νήµατα ή ίνες κάτω των 9 décitex
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι
η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιµής “εκ του
εργαστασίου” του προϊόντος
Τα υφάσµατα από γιούτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επένδυση

— Από άλλα πιλήµατα

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση
ή
— χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες ή ίνες γιούτας
— συνθεντικές ή τεχνητές δέσµες νηµάτων,
— φυσικές ίνες
ή
— µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την
κλώση
Τα υφάσµατα από γιούτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επένδυση

(1) Για τους ειδικούς όρους όσον αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται από µείγµα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγικό σηµείωµα 5.»

L 28/43

L 28/44

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3. 2. 2000

δ) ο κείµενο της κλάσης 8401 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ex 8401

Καύσιµα πυρηνικά στοιχεία (σχάσιµα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες υπάγονται σε κλάση
άλλη από την κλάση του προϊόντος (1)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοπούµενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής “εκ του
εργαστασίου” του προϊόντος

(1) Αυτός ο κανόνας ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.»

ε) παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο µεταξύ των κειµένων των κλάσεων 9606 και 9612 του ΕΣ:
«9608

Στυλογράφοι και µολύβια µε σφαιρίδιο (µπίλια). Στυλογράφοι και µαρκαδόροι µε µύτη από πίληµα ή µε
άλλες πορώδεις µύτες. Στυλογράφοι µε πένα και άλλοι
στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχµές για αντίγραφα. Μηχανικά µολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για µολύβια και
παρόµοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαµβάνονται και
τα καλύµµατα που προφυλάσσουν τις µύτες, και τα
άγκιστρα συγκρότησης) των ειδών αυτών, µε εξαίρεση
εκείνα της κλάσης 9609

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται πένες
ή µύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόµενα στην ίδια
κλάση»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της υιοθέτησής της.
Εφαρµόζεται από τη 1η Ιανουαρίου 2000.
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
T. HALONEN

3. 2. 2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 28/45

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 4/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΕ-ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της ευρωπαϊκής συµφωνίας ΕΕ-Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας
για τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους
διοικητικής συνεργασίας
(2000/94/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συµφωνία για την εγκαθίδρυση
συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
µελών τους, αφενός, και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, αφετέρου (1), που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Οκτωβρίου 1993,
και ιδίως το άρθρο 38 του πρωτοκόλλου αριθ. 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

ο ορισµός του όρου «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα
καταγωγής» πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί η
ορθή λειτουργία του εκτεταµένου συστήµατος σώρευσης το
οποίο καθιστά δυνατή τη χρήση υλών καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, Σλοβενίας, Ρουµανίας,
Λετονίας, Λιθουανίας, Εσθονίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας,
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδίας, Νορβηγίας και
Ελβετίας·
θα ήταν σκόπιµο να αναθεωρηθούν τα άρθρα που αφορούν
τα ποσά ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η έναρξη ισχύος
του ευρώ·
για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές των τεχνικών επεξεργασίας και οι ελλείψεις ορισµένων πρώτων υλών, θα πρέπει να
γίνουν ορισµένες διορθώσεις στον κατάλογο των απαιτήσεων επεξεργασίας και µεταποιήσεων στις οποίες υποβάλλονται οι µη καταγόµενες ύλες για να αποκτήσουν χαρακτήρα
καταγωγής·
το πρωτόκολλο αριθ. 4 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα
προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας τροποποιείται ως εξής:
«1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε
διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορνφλέικς). ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή
κόκκων ή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός
από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού

1. Στα άρθρα 21 και 26 η λέξη «Ecu» αντικαθίσταται από την λέξη
«ευρώ».
2. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 30
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.
Τα ποσά σε εθνικό νόµισµα της χώρας εξαγωγής που
ισοδυναµούν µε τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ, καθορίζονται από τη χώρα εξαγωγής και ανακοινώνονται στις χώρες
εισαγωγής µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2.
Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που
έχει καθορίσει η χώρα εισαγωγής, η τελευταία οφείλει να τα
αποδεχθεί εάν τα προϊόντα έχουν τιµολογηθεί στο νόµισµα της
χώρας εξαγωγής. Αν τα προϊόντα έχουν τιµολογηθεί στο νόµισµα κράτους µέλους της ΕΚ ή µιας άλλης χώρας που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό που κοινοποιεί η εν λόγω χώρα.
3.
Τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικό νόµισµα µιας συγκεκριµένης χώρας είναι ισοδύναµα µε την αντίστοιχη αξία, σε
εθνικό νόµισµα αυτής της χώρας, του ευρώ την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του Οκτωβρίου 1999.
4.
Η επιτροπή σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή
της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, επανεξετάζει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και τα ισόποσά τους στα εθνικά νοµίσµατα των
κρατών µελών και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας. Κατά την εν
λόγω επανεξέταση, η επιτροπή σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρξει µείωση των ποσών που χρησιµοποιούνται σε οποιοδήποτε εθνικό νόµισµα και εξετάζει τη σκοπιµότητα διατήρησης
των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγµατικές τιµές. Για το
σκοπό αυτό, µπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών
που εκφράζονται σε ευρώ.»
3. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) το κείµενο της κλάσης 1904 του ΕΣ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
Παρασκευή:
— από ύλες που δεν ταξινοµούνται στην κλάση αριθ.
1806
— όπου τα χρησιµοποιούµενα δηµητριακά και τα
παράγωγά τους (µε εξαίρεση το καλαµπόκι του είδους
“Zea Indurata” και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγά
τους) πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα (1) και
— όπου η αξία των χρησιµοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιµής
“εκ του εργοστασίου” του προϊόντος.

(1) Η εξαίρεση όσον αφορά το καλαµπόκι του είδους “Zea Indurata” ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.»

(1) ΕΕ L 359 της 31.12.1994, σ. 2.
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β) το κείµενο της κλάσης 2207 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείµενο:

«2207

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική
αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:
— από ύλες που δεν ταξινοµούνται στις κλάσεις
2207 ή 2208,
— όπου τα χρησιµοπούµενα σταφύλια ή τα παράγωγά
τους πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα ή
αν όλες οι άλλες χρησιµοποιούµενες ύλες είναι ήδη
καταγόµενες, το αράκ που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % κατ’ όγκο»

γ) το κείµενο του κεφαλαίου 57 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείµενο:

«Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές
ύλες:
— Από πιλήµατα που γίνονται µε βελονάκι

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες
ή
— χηµικές ύλες ή υφαντικό πολτό
Όµως:
— συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της κλάσης
5402
ή
— ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506
ή
— συνεχή νήµατα πολυπροπυλενίου της κλάσης
5501, µε τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά
νήµατα ή ίνες κάτω των 9 décitex
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε την προϋπόθεση ότι
η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιµής “εκ του
εργαστασίου” του προϊόντος
Τα υφάσµατα από γιούτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επένδυση

— Από άλλα πιλήµατα

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε κτενισµένες
ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την κλώση
ή
— χηµικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

— Από άλλες υφαντικές ύλες

Κατασκευή από (1):
— φυσικές ίνες ή ίνες γιούτας
— συνθεντικές ή τεχνητές δέσµες νηµάτων,
— φυσικές ίνες
ή
— µη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µη λαναρισµένες ούτε µε άλλο τρόπο επεξεργασµένες για την
κλώση
Τα υφάσµατα από γιούτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επένδυση

(1) Για τους ειδικούς όρους όσον αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται από µείγµα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγικό σηµείωµα 5.»
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δ) ο κείµενο της κλάσης 8401 του ΕΣ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ex 8401

Καύσιµα πυρηνικά στοιχεία (σχάσιµα)

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες ύλες υπάγονται σε κλάση
άλλη από την κλάση του προϊόντος (1)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιµοπούµενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιµής “εκ του
εργαστασίου” του προϊόντος

(1) Αυτός ο κανόνας ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.»

ε) παρεµβάλλεται το ακόλουθο κείµενο µεταξύ των κειµένων των κλάσεων 9606 και 9612 του ΕΣ:
«9608

Στυλογράφοι και µολύβια µε σφαιρίδιο (µπίλια). Στυλογράφοι και µαρκαδόροι µε µύτη από πίληµα ή µε
άλλες πορώδεις µύτες. Στυλογράφοι µε πένα και άλλοι
στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχµές για αντίγραφα. Μηχανικά µολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για µολύβια και
παρόµοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαµβάνονται και
τα καλύµµατα που προφυλάσσουν τις µύτες, και τα
άγκιστρα συγκρότησης) των ειδών αυτών, µε εξαίρεση
εκείνα της κλάσης 9609

Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιµοποιούµενες
ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται πένες
ή µύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόµενα στην ίδια
κλάση»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της υιοθέτησής της.
Εφαρµόζεται από τη 1η Ιανουαρίου 2000.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
T. HALONEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων
αναφοράς στον κτηνιατρικό τοµέα (κατάλοιπα) και περί τροποποιήσεως των αποφάσεων 1999/587/ΕΚ
και 1999/760/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4678]
(Τα κείµενα στην ισπανική, δανική, γερµανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα
µόνα αυθεντικά)

(2000/95/ΕΚ)
οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιτρέπουν την προκαταβολική
πληρωµή της σχετικής ενίσχυσης συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι αποφάσεις αυτές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(6)

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

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1258/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση πρέπει να καταβληθεί
στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία ορίστηκαν
από την Κοινότητα για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και
των καθηκόντων που αναφέρονται στην οδηγία 96/23/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης
µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους
σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (3).

(1)

Η κοινοτική ενίσχυση πρέπει να εξαρτάται από την
ολοκλήρωση των εν λόγω αρµοδιοτήτων και καθηκόντων
από το σχετικό εργαστήριο.

(2)

(3)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση πρέπει να χορηγείται για περίοδο έντεκα µηνών.

(4)

Πρέπει να εφαρµοστούν για τους σκοπούς του ελέγχου, τα
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, περί
χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(5)

Για ορισµένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον κτηνιατρικό τοµέα η κοινοτική ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει των
αποφάσεων 1999/587/ΕΚ (4) και 1999/760/ΕΚ (5). Ωστόσο,

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

224
160
125
223
300

της
της
της
της
της

18.8.1990, σ. 19.
26.6.1999, σ. 103.
23.5.1996, σ. 10.
24.8.1999, σ. 28.
23.11.1999, σ. 35.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται
στο παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει
να εκτελέσει το Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την ανίχνευση καταλοίπων ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 375 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
1999 έως τις 30 Ιουνίου 2000.

Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougéres, Γαλλία, για την ανίχνευση καταλοίπων ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 375 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
1999 έως τις 30 Ιουνίου 2000.
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Άρθρο 3

Άρθρο 7

1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (πρώην Institut für Veterinärmedizin), Βερολίνο, Γερµανία, για την ανίχνευση καταλοίπων ορισµένων
ουσιών.

1.
Το άρθρο 8 της απόφασης 1999/587/ΕΚ αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:

2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 375 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
1999 έως τις 30 Ιουνίου 2000.
Άρθρο 4
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ιταλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/ΕΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Istituto Superiore di Sanitá, Ρώµη Italy, για την
ανίχνευση καταλοίπων ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 375 000
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου
1999 έως τις 30 Ιουνίου 2000.
Άρθρο 5
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση καταβάλλεται ως εξής:
α) 70 % µέσω προκαταβολής µετά από αίτηση του κράτους
µέλους αποδέκτη·
β) το υπόλοιπο µετά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων
και της τεχνικής έκθεσης από το κράτος µέλος αποδέκτη. Τα
έγγραφα αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έξι µήνες
µετά το τέλος της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί
χρηµατοδοτική ενίσχυση.

«Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση καταβάλλεται ως εξής:
α) 70 % µέσω προκαταβολής µετά από αίτηση του κράτους
µέλους αποδέκτη·
β) το υπόλοιπο µετά την υποβολή των δικαιολογητικών
εγγράφων και της τεχνικής έκθεσης από το κράτος µέλος
αποδέκτη. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έξι µήνες µετά το τέλος της περιόδου για την οποία
έχει χορηγηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση.»
2.
Το άρθρο 6 της απόφασης 1999/760/ΕΚ αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση καταβάλλεται ως εξής:
α) 70 % µέσω προκαταβολής µετά από αίτηση του κράτους
µέλους αποδέκτη·
β) το υπόλοιπο µετά την υποβολή των δικαιολογητικών
εγγράφων και της τεχνικής έκθεσης από το κράτος µέλος
αποδέκτη. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έξι µήνες µετά το τέλος της περιόδου για την οποία
έχει χορηγηθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση.»
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της ∆ανίας, στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 1999.

Άρθρο 6

Για την Επιτροπή

Τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας ∆εκεµβρίου 1999
για τις µεταδοτικές ασθένειες που θα καλυφθούν προοδευτικά από το κοινοτικό δίκτυο, δυνάµει της
απόφασης 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4015]
(2000/96/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

η απόφαση εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας
92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992,
για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες ζωονόσους και
ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα
προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειµένου να αποφευχθούν
οι εστίες λοιµώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα
τρόφιµα (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
1999/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3)·

(7)

η παρούσα απόφαση πρέπει να διευκολύνει την ένταξη του
κοινοτικού δικτύου που εγκαθιδρύεται δυνάµει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ σε άλλα δίκτυα ταχείας προειδοποίησης που λειτουργούν σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο για
τις ασθένειες και τα ειδικά ζητήµατα που θα καλύπτονται
από το σύστηµα έγκαιρου συναγερµού και αντίδρασης. Εποµένως, το κοινοτικό δίκτυο, για το σκοπό της εφαρµογής
του θα λειτουργεί χρησιµοποιώντας κατ’ αρχάς το EUPHINHSSCD (Σύστηµα παρακολούθησης της υγείας για τις µεταδοτικές ασθένειες — Ευρωπαϊκό δίκτυο ενηµέρωσης για τη
δηµόσια υγεία) το οποίο αποτελείται από τρία συστατικά
στοιχεία:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1998, για τη δηµιουργία
δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 3, στοιχεία α) έως ε),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

σύµφωνα µε την απόφαση 2119/98/ΕΚ, δηµιουργείται
δίκτυο σε κοινοτικό επίπεδο για την προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών, µε την
επικουρία της Επιτροπής, ώστε να βελτιωθεί στην Κοινότητα
η πρόληψη και ο έλεγχος των κατηγοριών µεταδοτικών
ασθενειών που καθορίζονται στο παράρτηµα της εν λόγω
απόφασης. Το δίκτυο αυτό θα χρησιµοποιείται για την
επιδηµιολογική παρακολούθηση των εν λόγω ασθενειών και
για τη δηµιουργία ενός συστήµατος έγκαιρου συναγερµού
και αντίδρασης·

α) σύστηµα έγκαιρου συναγερµού και αντίδρασης για τις
εκθέσεις σχετικά µε συγκεκριµένες απειλές για το κοινό
που διαβιβάζονται από τις αρµόδιες αρχές δηµόσιας
υγείας σε κάθε κράτος µέλος οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε τον καθορισµό των µέτρων που τυχόν απαιτούνται για την προστασία της δηµόσιας υγείας·

όσον αφορά την επιδηµιολογική παρακολούθηση, το δίκτυο
πρέπει να δηµιουργηθεί µε την καθιέρωση διαρκούς επικοινωνίας µε όλα τα κατάλληλα τεχνικά µέσα, µεταξύ της
Επιτροπής και των φορέων ή και αρχών, οι οποίες στο
επίπεδο κάθε κράτους µέλους και υπό την ευθύνη του
οικείου κράτους µέλους, είναι αρµόδιες σε εθνικό επίπεδο
και µε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την επιδηµιολογική παρακολούθηση των µεταδοτικών ασθενειών·
οι ασθένειες ή τα ζητήµατα υγείας που επιλέγονται για
κάλυψη από την επιδηµιολογική παρακολούθηση σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις σηµερινές ανάγκες στην Κοινότητα και, ιδίως, την προστιθέµενη αξία της
παρακολούθησης σε κοινοτικό επίπεδο·

(4)

ο κατάλογος των ασθενειών ή των ζητηµάτων υγείας που
επιλέγονται για παρακολούθηση πρέπει να τροποποιείται
ανάλογα µε τις αλλαγές στον επιπολασµό των ασθενειών και
ως αντίδραση στην εµφάνιση νέων µεταδοτικών ασθενειών
που συνιστούν απειλή για τη δηµόσια υγεία·

(5)

η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στο κοινοτικό δίκτυο τα
κατάλληλα µέσα πληροφόρησης µεριµνώντας παράλληλα
για τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µε τα σχετικά
κοινοτικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες·

(1) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.

β) την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επίσηµων
φορέων και αρχών των κρατών µελών που είναι αρµόδιοι
για τη δηµόσια υγεία·
γ) ειδικά δίκτυα για ασθένειες που επιλέγονται για επιδηµιολογική παρακολούθηση µεταξύ των επίσηµων φορέων
και αρχών των κρατών µελών·
(8)

η ανάπτυξη νέων χρήσιµων τεχνολογιών πρέπει να παρακολουθείται σε τακτική βάση και να λαµβάνεται υπόψη για τη
βελτίωση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων·

(9)

για οικονοµοτεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η άµεση
κάλυψη του συνόλου των µεταδοτικών ασθενειών ή των
ειδικών ζητηµάτων υγείας που έχουν επιλεγεί για επιδηµιολογική παρακολούθηση από ειδικές ρυθµίσεις του δικτύου
αποκλειστικής παρακολούθησης. Ωστόσο, για να αρχίσει το
κοινοτικό δίκτυο να λειτουργεί και να συγκεντρώνει εµπειρία, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να διαβιβάζουν στο κοινοτικό δίκτυο τις σχετικές πληροφορίες που
έχουν στη διάθεσή τους·

(2) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 38.
(3) ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 12.
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τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε
βάσει του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι µεταδοτικές ασθένειες και τα ειδικά ζητήµατα υγείας που καλύπτονται από την επιδηµιολογική παρακολούθηση στο κοινοτικό
δίκτυο σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ παρατίθενται
στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης. Η παρακολούθηση
πραγµατοποιείται µε τρόπο αποδοτικό σε σχέση µε το κόστος της
ανάλογα µε τη φύση της ασθένειας, τα υπάρχοντα δίκτυα και την
κοινοτική προστιθέµενη αξία.
Άρθρο 2
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Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη διαδίδουν στο κοινοτικό δίκτυο σχετικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι οποίες ανιχνεύθηκαν στο
εθνικό τους δίκτυο παρακολούθησης όσον αφορά µεταδοτικές
ασθένειες ή ειδικά ζητήµατα υγείας που έχουν επιλεγεί για επιδηµιολογική παρακολούθηση, οι οποίες δεν έχουν ακόµη καλυφθεί
από ειδικές διευθετήσεις του κοινοτικού δικτύου παρακολούθησης.
Άρθρο 7
Οι σχετικές πληροφορίες για τις µεταδοτικές ασθένειες που δεν
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι διαδίδονται µέσω του κοινοτικού
δικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης 2119/98/ΕΚ, εάν
κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της δηµόσιας υγείας στην
Κοινότητα.
Άρθρο 8

Για την τεχνική εφαρµογή της απόφασης, το κοινοτικό δίκτυο
χρησιµοποιεί καταρχήν το σύστηµα EUPHIN-HSSCD (Ευρωπαϊκό
δίκτυο ενηµέρωσης για τη δηµόσια υγεία — Σύστηµα παρακολούθησης της υγείας για τις µεταδοτικές ασθένειες).

Όπου υπάρχουν συγκεκριµένα δίκτυα παρακολούθησης των ζωονόσων για τις οποίες απαιτείται παρακολούθηση των κρουσµάτων
στον άνθρωπο κατά την οδηγία 92/117/ΕΟΚ, η παρακολούθηση
αυτή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την απόφαση 2119/98/ΕΚ και
τα δεδοµένα αυτά που απαιτούνται για την εφαρµογή της οδηγίας
92/117/ΕΚ καθίστανται πλήρως διαθέσιµα για το σκοπό αυτόν. Για
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καταρτίζονται ορισµοί των κρουσµάτων και µέθοδοι παρακολούθησης για τις ανθρώπινες ασθένειες,
όσο αυτό είναι δυνατόν, µε τέτοιον τρόπο ώστε τα δεδοµένα που
συγκεντρώνονται να εξυπηρετούν και τους σκοπούς της οδηγίας
92/117/ΕΚ.

Άρθρο 4

Άρθρο 9

Το κοινοτικό δίκτυο θα δηµιουργηθεί µε την κατάλληλη τροποποίηση και ενσωµάτωση των υφιστάµενων δικτύων παρακολούθησης που υποστηρίζονται από την Κοινότητα και µε τη
δηµιουργία νέων δικτύων για τις ασθένειες που δεν καλύπτονται
ακόµη από τα δίκτυα παρακολούθησης. Εάν ο χαµηλός αριθµός
κρουσµάτων µιας ασθένειας δεν επιτρέπει τη δηµιουργία δικτύου
αποκλειστικής παρακολούθησης για τη συγκεκριµένη ασθένεια, οι
πληροφορίες για την παρακολούθηση στο πλαίσιο του κοινοτικού
δικτύου θα κοινοποιούνται µε βάση τις εκθέσεις κρουσµάτων.

Οι αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
άλλες ασθένειες και ειδικά ζητήµατα υγείας για τα οποία αναπτύσσεται προοδευτικά επιδηµιολογική παρακολούθηση σε κοινοτικό
επίπεδο µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενειών και των ειδικών ζητηµάτων
υγείας που καλύπτονται από την επιδηµιολογική παρακολούθηση
στο κοινοτικό δίκτυο απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 3

Άρθρο 5
Οι ορισµοί των κρουσµάτων, η φύση και το είδος των δεδοµένων
που συλλέγονται και µεταδίδονται, καθώς και οι κατάλληλες µέθοδοι επιδηµιολογικής και µικροβιολογικής παρακολούθησης καθορίζονται για κάθε συγκεκριµένο δίκτυο παρακολούθησης που
δηµιουργείται ή ενσωµατώνεται στο κοινοτικό δίκτυο. Οι ορισµοί
των κρουσµάτων και οι µέθοδοι παρακολούθησης καθορίζονται
επίσης για τις ασθένειες εκείνες σχετικά µε τις οποίες οι πληροφορίες κοινοποιούνται µόνο µε τις εκθέσεις κρουσµάτων.

Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να εφαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου
2000.
Άρθρο 11
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1.

ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

1.1.

Για τις ασθένειες και τα ζητήµατα υγείας που αναφέρονται στον κατάλογο, η παρακολούθηση στο πλαίσιο του
κοινοτικού δικτύου θα πραγµατοποιηθεί µε τυποποιηµένη συλλογή και ανάλυση στοιχείων µε τρόπο που θα
καθοριστεί για κάθε ασθένεια/ζήτηµα υγείας όταν δηµιουργηθούν ειδικά κοινοτικά δίκτυα παρακολούθησης.

2.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

2.1.

Ασθένειες που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό
∆ιφθερίτιδα
Λοιµώξεις µε Haemophilus influenzae, οµάδα Β
Γρίπη
Ιλαρά
Παρωτίτιδα
Κοκκύτης
Πολιοµυελίτιδα
Ερυθρά

2.2.

Σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες
Λοιµώξεις από χλαµύδια
Λοιµώξεις από γονόκοκκο
Λοίµωξη από τον ιό HIV
Σύφιλη

2.3.

Ιογενής ηπατίτιδα
Ηπατίτιδα Α
Ηπατίτιδα Β
Ηπατίτιδα Γ

2.4.

Ασθένειες που µεταδίδονται µέσω των τροφίµων, του νερού και του περιβάλλοντος
Αλλαντίαση
Καµπυλοβακτηρίωση
Κρυπτοσποριδίωση
Λαµβλίαση (ή γιαρδίαση)
Λοίµωξη από E. coli µε εντεροαιµορραγία
Λεπτοσπείρωση
Λυστερίωση
Σαλµονέλωση
Σιγκέλωση
Τοξοπλάσµωση
Τριχινίαση
Γερσινίαση

2.5.

Άλλες ασθένειες

2.5.1. Ασθένειες που µεταδίδονται από µη συµβατικούς παράγοντες
Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες — µορφή της νόσου Kreutzfeldt-Jakob
2.5.2. Ασθένειες που µεταδίδονται από τον αέρα
Νόσος των λεγεωναρίων
Μηνιγγιτιδοκοκκική ασθένεια
Λοιµώξεις από πνευµονιόκοκκο
Φυµατίωση
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2.5.3. Ζωονόσοι (εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.4)
Βρουκέλλωση
Εχινοκοκκίαση
Λύσσα
2.5.4. Σοβαρές εισαγόµενες ασθένειες
Χολέρα
Ελονοσία
Πανώλης
Ιογενείς αιµορραγικοί πυρετοί
3.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

3.1.

Νοσοκοµειακές λοιµώξεις

3.2.

Αντιµικροβιακή αντίσταση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
1. Ασθένειες που προκαλούν ή είναι πιθανό να προκαλέσουν σηµαντική νοσηρότητα ή/και θνησιµότητα στην Κοινότητα, ιδίως
όταν η πρόληψη της ασθένειας απαιτεί το γενικό συντονισµό των µεθόδων.
2. Ασθένειες για τις οποίες η ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να συµβάλει στην έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά µε απειλές για
τη δηµόσια υγεία.
3. Σπάνιες και σοβαρές ασθένειες οι οποίες δεν θα αναγνωρίζονταν σε εθνικό επίπεδο και για τις οποίες η συγκέντρωση στοιχείων
επιτρέπει τη δηµιουργία υποθέσεων από µια ευρύτερη βάση γνώσεων.
4. Ασθένειες για τις οποίες υπάρχουν αποτελεσµατικά µέτρα πρόληψης προς όφελος της προστασίας της υγείας.
5. Ασθένειες για τις οποίες η σύγκριση µεταξύ των κρατών µελών θα µπορούσε να συµβάλει στην αξιολόγηση των εθνικών και
των κοινοτικών προγραµµάτων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιανουαρίου 2000
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 117]
(2000/97/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συµβουλίου, της 20ής
Ιουλίου 1998, σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα
γεωργικά προϊόντα και στα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη
µεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 (1), και ιδίως το άρθρο 30,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/98 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεµβρίου 1998, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του
Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από
τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής,
Καραϊβικής και Ειρηνικού και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 589/96 (2), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98 προβλέπει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής
για προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος· ότι, εντούτοις,
οι εισαγωγές πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός των ορίων
των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεµιά από αυτές τις
χώρες εξαγωγής·

(2)

ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από 1
έως 10 Ιανουαρίου 2000, εκφρασµένες σε αποστεωµένο
κρέας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/98, δεν
υπερβαίνουν για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και
Ναµίµπιας τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές· ότι είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές·

(3)

ότι πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για
τις οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Φεβρουαρίου 2000, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
των 52 100 τόνων·

(4)

ότι είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης
∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και
των υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών
κρεάτων ή προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 250 της 10.9.1998, σ. 16.

χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
97/79/ΕΚ (4),
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν στις 21 Ιανουαρίου 2000
πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε αποστεωµένο
κρέας, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Γερµανία
— 370 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 245 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας.
Ηνωµένο Βασίλειο
— 280 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,
— 236 τόνοι καταγωγής Ναµίµπιας,
— 55 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,
— 780 τόνοι καταγωγής Ζιµπάµπουε.
Άρθρο 2
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Φεβρουαρίου
2000, για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου αποστεωµένου κρέατος:
— Μποτσουάνα:
18 266 τόνοι,
— Κένυα:
142 τόνοι,
— Μαδαγασκάρη:
7 579 τόνοι,
— Σουαζιλάνδη:
3 308 τόνοι,
— Ζιµπάµπουε:
8 320 τόνοι,
— Ναµίµπια:
12 519 τόνοι.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.
(4) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

