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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 646/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στην Κοινότητα (Altener) (1998-2002)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

αυτών τα έτη 2008-2012 κατά 8 % σε σχέση µε τα επίπεδα
του 1990.
(5)

Με την απόφαση 93/389/ΕΟΚ (4) του Συµβουλίου, θεσπίσθηκε µηχανισµός για την παρακολούθηση στην Κοινότητα
των εκποµπών CO2, και των λοιπών εκποµπών αερίων που
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

(6)

Οι εκποµπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 3 % περίπου από το
1995 έως το 2000, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει
φυσιολογική οικονοµική ανάπτυξη υπό το φως της ανωτέρω
υπόσχεσης του Κιότο, είναι απαραίτητο να ληφθούν πρόσθετα µέτρα µεταξύ των µέτρων που πραγµατικά συµβάλλουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου περιλαµβάνεται µια
πολύ εντατικότερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

(7)

Κατά τη σύνοδό του στις 25 και 26 Ιουνίου 1996, το
Συµβούλιο σηµείωσε ότι, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για ένα πρωτόκολλο σχετικά µε την εντολή του Βερολίνου, η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής
οµάδας για τις κλιµατικές µεταβολές (SAR IPCC) κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι, σύµφωνα µε τα διάφορα στοιχεία, η
επίδραση του ανθρώπου στις κλιµατικές µεταβολές του
πλανήτη είναι αισθητή και επεσήµανε την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση όσο το δυνατόν ευρύτερα, τόνισε ότι
υπάρχουν µεγάλες αναµφίβολα θετικές δυνατότητες και
ζήτησε από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν σε κοινοτική κλίµακα.

(8)

Με την Πράσινη Βίβλο της 11ης Ιανουαρίου 1995 και τη
Λευκή Βίβλο της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τις
απόψεις της για το µέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην
Κοινότητα και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσουν οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(9)

Στο ψήφισµά του, της 4ης Ιουλίου 1996, περί κοινοτικού
σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (5), το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εφαρµόσει
κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( ),
2

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή
συνδιαλλαγής στις 9 ∆εκεµβρίου 1999,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 174 της συνθήκης ορίζει ότι ένας από τους
στόχους της κοινοτικής δράσης είναι να εξασφαλισθεί
συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων.

(2)

Το άρθρο 152 της συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις στον
τοµέα της προστασίας της υγείας αποτελούν συνιστώσα των
άλλων πολιτικών της Κοινότητας το πρόγραµµα Altener
που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση συµβάλλει στην
προστασία της υγείας.

(3)

Κατά τη σύνοδο της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συµβούλιο
έθεσε στόχο τη σταθεροποίηση, έως το έτος 2000, των
συνολικών εκποµπών CO2 στα επίπεδα του 1990 σε
ολόκληρη την Κοινότητα.

(4)

Tο πρωτόκολλο του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές περιέχει
περαιτέρω δεσµεύσεις για την Κοινότητα και τα κράτη µέλη
της προκειµένου να µειώσουν τις εκποµπές αερίων που
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς και την
υπόσχεση της Κοινότητας για τη µείωση των εκποµπών

(1) ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 44.
(2) ΕΕ C 315 της 13.10.1998, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C
175 της 21.6.1999, σ. 262)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999 (ΕΕ C 243 της 27.8.1999, σ. 47) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· απόφαση του Συµβουλίου, της 24ης
Ιανουαρίου 2000 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης
Φεβρουαρίου 2000.

(4) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31.
(5) ΕΕ C 211 της 22.7.1996, σ. 27.
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(10)

(11)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Με την Πράσινη Βίβλο της 20ής Νοεµβρίου 1996 και τη
Λευκή Βίβλο της 26ης Νοεµβρίου 1997 µε τίτλο «Ενέργεια
για το µέλλον: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», η Επιτροπή
κίνησε µια διαδικασία για να αναπτύξει και να εφαρµόσει
περαιτέρω µια κοινοτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στοιχεία που περιλαµβάνονται, µαζί µε µια «εκστρατεία απογείωσης», στη Λευκή
Βίβλο.
Στο ψήφισµά του της 15ης Μαΐου 1997 (1) για την Πράσινη Βίβλο «Ενέργεια για το µέλλον: ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να θεσπίσει το συντοµότερο δυνατό ένα ενισχυµένο πρόγραµµα Altener ΙΙ· στο ψήφισµά του της 18ης Ιουνίου
1998 (2) για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια για
το µέλλον: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας — Λευκή Βίβλος
για µια κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης» ζητεί
σαφή αύξηση των κονδυλίων Altener εντός του προγράµµατος πλαισίου για την ενέργεια.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του, της 14ης
Νοεµβρίου 1996 (3) σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής µε θέµα µια ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων για την προώθηση της ανανεώσιµης
ενέργειας.

(13)

Στο προαναφερόµενο ψήφισµά του, της 15ης Μαΐου 1997,
σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εξετασθούν
οι δυνατότητες συντονισµού των πολιτικών και των πρωτοβουλιών στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και της
ενεργειακής αποδοτικότητας, προκειµένου να αξιοποιηθούν
πλήρως οι υπάρχουσες δυνατότητες συνέργειας και να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι επικαλύψεις προσπαθειών.

(14)

(15)

(16)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Το άρθρο 8 της οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996,
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενεργείας (4) παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να προωθήσουν τη διείσδυση στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, δίδοντάς
τους προτεραιότητα.
Το άρθρο 158 της συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής και
αποσκοπεί ιδιαίτερα στη µείωση των διαφορών µεταξύ των
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση
της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών η
δράση αυτή καλύπτει µεταξύ άλλων και τον ενεργειακό
τοµέα.
Με τις αποφάσεις 93/500/ΕΟΚ (5) και 98/352/ΕΚ (6) το
Συµβούλιο ενέκρινε κοινοτικό πρόγραµµα για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα
επονοµαζόµενο Altener µε σκοπό να µειωθούν οι εκποµπές
CO2 µε την αύξηση του µεριδίου αγοράς των ανανεώσιµων
C
C
C
L
L
L

167 της 2.6.1997, σ. 160.
210 της 6.7.1998, σ. 215.
362 της 2.12.1996, σ. 279.
27 της 30.1.1997, σ. 20.
235 της 18.9.1993, σ. 41.
159 της 3.6.1998, σ. 53.
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πηγών ενέργειας και της συµβολής τους στη συνολική
παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην Κοινότητα.
(17)

Η Κοινότητα αναγνώρισε ότι το πρόγραµµα Altener αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής για τη
µείωση των εκποµπών CO2.

(18)

Θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, στα πλαίσια του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της
ενέργειας (1998-2002) που υιοθετήθηκε µε την απόφαση
Ευρατόµ, του Συµβουλίου 1999/21/ΕΚ (7), ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το ειδικό αυτό πρόγραµµα θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο ισχύον κείµενο.

(19)

Εφαρµόζοντας την απόφαση αριθ. 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (8), η απόφαση 1999/
170/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για
τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης στην έρευνα, το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη (1998-2002) (9) αποδίδει ιδιαίτερη
σηµασία στις τεχνολογίες της ενεργειακής αποδοτικότητας
και των ανανεώσιµων πηγών το Altener είναι ένα µέσο που
συµπληρώνει το πρόγραµµα αυτό.

(20)

Το πρόγραµµα Altener δεν θίγει τα εθνικά σχέδια ή συστήµατα για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ο
στόχος του είναι να προσθέσει µια κοινοτική διάσταση που
προσδίδει προστιθέµενη αξία.

(21)

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν σηµαντική πηγή
ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σηµαντικό εµπορικό
δυναµικό η ανάπτυξή τους θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
συνοδεύεται από ειδική στρατηγική και στοχοθετηµένες
δράσεις που θα τις καταστήσουν ταυτόχρονα βιώσιµες και
ανταγωνιστικές, δηµιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για επενδύσεις.

(22)

Η αυξηµένη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα
έχει θετική επίπτωση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού µε την απρόσκοπτη και
µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα καταστεί δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση του οικονοµικού και εργασιακού δυναµικού τους για να επιτευχθούν
άριστα αποτελέσµατα απαιτείται υψηλός βαθµός διεθνούς
συνεργασίας.

(23)

Ένα ενισχυµένο πρόγραµµα Altener αποτελεί ουσιαστικό
µέσο ανάπτυξης του δυναµικού των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα πρέπει να
αποκτήσουν εύλογο µερίδιο στην εσωτερική ευρωπαϊκή
αγορά ενέργειας.

(24)

Προκειµένου να εξασφαλίσει την ενδεικνυόµενη εφαρµογή
της κοινοτικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης µέχρι
το 2010 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η Επιτροπή
χρειάζεται κατάλληλους µηχανισµούς για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διάφορων πρωτοβουλιών.

(7) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
(8) ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 1.
(9) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 58.

30.3.2000
(25)

(26)

(27)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σκοπός των στοχοθετηµένων δράσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ) της παρούσας απόφασης, είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων σε νέο παραγωγικό
δυναµικό ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µέσω χρηµατοδοτικής στήριξης, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), προκειµένου να µειωθούν οι περιφερειακές και λειτουργικές δαπάνες των σχεδίων για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να αρθούν έτσι τα µη τεχνικά εµπόδια οι δράσεις
αυτές προωθούν, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε ειδικευµένες συµβουλές, την ανάλυση των προοπτικών της αγοράς,
την επιλογή χωροθέτησης έργων, την αίτηση άδειας οικοδοµής και εκµετάλλευσης, τις πρωτοβουλίες των ΜΜΕ για
επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την κατάρτιση
σχεδίων χρηµατοδότησης, την προετοιµασία των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών, την εκπαίδευση φορέων
εκµετάλλευσης και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων.

(31)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 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 (2).

(32)

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 98/352/ΕΚ
του Συµβουλίου η οποία κατά συνέπεια θα πρέπει να
καταργηθεί,

Οι εν λόγω στοχοθετηµένες δράσεις αφορούν την εφαρµογή
σχεδίων στον τοµέα της βιοµάζας, συµπεριλαµβανοµένων
των ενεργειακών καλλιεργειών, των καυσόξυλων, των υπολειµµάτων δασοκοµίας και γεωργίας, των αστικών
αποβλήτων που δεν επιδέχονται ανακύκλωση, των υγρών
βιοκαυσίµων και του βιοαερίου, και στον τοµέα των θερµικών και φωτοβολταϊκών ηλιακών συστηµάτων, των παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων στα κτίρια, των
υδροηλεκτρικών έργων µικρής κλίµακας (κάτω των δέκα
MW), της ενέργειας των κυµάτων, της αιολικής ενέργειας
και της γεωθερµικής ενέργειας.

1.
Βάσει του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις
στον τοµέα της ενέργειας, τίθεται σε εφαρµογή από την Κοινότητα,
για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη της εφαρµογής κοινοτικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας έως το έτος 2010 (καλούµενο στο εξής «πρόγραµµα Altener»).

Η ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού ενεργειακού συστήµατος για το σύνολο της Ευρώπης και στην ανάπτυξη ενός
ευρωπαϊκού κλάδου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ανοίγοντας έτσι µεγάλες δυνατότητες για την εξαγωγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και για επενδύσεις σε τρίτες
χώρες, µε τη συµµετοχή της Κοινότητας στο πλαίσιο προγραµµάτων συνεργασίας.

(28)

Είναι πολιτικά και οικονοµικά σκόπιµο να ανοιχθεί το πρόγραµµα Altener για τις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και
22ας Ιουνίου 1994, που επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και όπως σηµειώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της επί του θέµατος αυτού το Μάιο
του 1994, καθώς και για την Κύπρο.

(29)

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η κοινοτική ενίσχυση
χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά και αποφεύγεται η επικάλυψη των εργασιών, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα
σχέδια υπόκεινται σε διεξοδική εκ των προτέρων αξιολόγηση
η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί συστηµατικά
την πρόοδο και τα αποτελέσµατα των υποστηριζοµένων
σχεδίων.

(30)

L 79/3

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

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, του
Συµβουλίου, στόχοι του προγράµµατος είναι :
α) να συµβάλει στη δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για
την εκτέλεση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και ιδίως των νοµικών, κοινωνικοοικονοµικών και διοικητικών προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων
νέων µέσων και µηχανισµών της αγοράς, και ιδίως εκείνων που
αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 1997, και συµπεριλαµβανοµένης της «εκστρατείας απογείωσης»·
β) να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις στην
παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Οι δύο αυτοί ειδικοί στόχοι συµβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών κοινοτικών στόχων — που συµπληρώνουν τους
στόχους των κρατών µελών — και προτεραιοτήτων: περιορισµός
των εκποµπών CO2, αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας µε σκοπό την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου του 12 %
στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα
το 2010, µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας,
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, προώθηση της απασχόλησης, οικονοµική ανάπτυξη, οικονοµική και κοινωνική συνοχή
και περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της
ενίσχυσης του οικονοµικού δυναµικού αποµακρυσµένων και περιφερειακών περιοχών.
2.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Altener χορηγείται κοινοτική
χρηµατοδοτική ενίσχυση για δράσεις και µέτρα που ανταποκρίνονται στους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
α) και β).
3.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του προγράµµατος Altener για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
ανέρχεται σε 77 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Altener χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις και µέτρα που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας:

1.
Όλα τα έξοδα που συνδέονται µε τις δράσεις και τα µέτρα
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και ε) αναλαµβάνονται από την Κοινότητα. Εάν φορέας πλην της Επιτροπής προτείνει
µέτρα που εµπίπτουν στο άρθρο 2 στοιχείο γ), η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού
κόστους, το δε υπόλοιπο µπορεί να χρηµατοδοτείται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή από συνδυασµό των δύο.

α) µελέτες και άλλες δράσεις, µε σκοπό να εφαρµοσθούν και να
συµπληρωθούν άλλα µέτρα της Κοινότητας και των κρατών
µελών που έχουν ληφθεί για να αναπτυχθεί το δυναµικό των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Πρόκειται, ιδίως, για την ανάπτυξη τοµεακών στρατηγικών και στρατηγικών αγοράς, την ανάπτυξη προτύπων και πιστοποιήσεων, τη διευκόλυνση των οµαδικών προµηθειών, συγκριτικές αναλύσεις βάσει σχεδίων σχετικά
µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την µακροπρόθεσµη εξέλιξη κόστους/οφέλους από τη χρήση κλασικών και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, την ανάλυση των νοµικών, κοινωνικοοικονοµικών και διοικητικών προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάλυσης της πιθανής χρήσης οικονοµικών µέτρων ή/και φορολογικών κινήτρων που ευνοούν τη διείσδυση στην αγορά των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την εκπόνηση κατάλληλης
νοµοθεσίας που θα προωθήσει τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις καθώς και καλύτερων µεθόδων για την
αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους τα οποία δεν αντανακλώνται στις τιµές της αγοράς·
β) πειραµατικές δράσεις κοινοτικού ενδιαφέροντος µε σκοπό να
δηµιουργηθούν ή να επεκταθούν οι δοµές και τα µέσα για την
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας:
— στον τοπικό και περιφερειακό προγραµµατισµό,
— στα µέσα προγραµµατισµού, σχεδιασµού και αξιολόγησης,
— στα νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µέσα της αγοράς·
γ) µέτρα για την ανάπτυξη των δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης
και κατάρτισης µέτρα για να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή πείρας
και τεχνογνωσίας µε σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ
διεθνών, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
δραστηριοτήτων· δηµιουργία συγκεντρωτικού συστήµατος για
τη συλλογή, ιεράρχηση και κυκλοφορία πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας·
δ) στοχοθετηµένες δράσεις για να διευκολυνθεί η διείσδυση στην
αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η σχετική τεχνογνωσία µε σκοπό να διευκολυνθεί η µετάβαση από το πειραµατικό στάδιο στην εµπορική εκµετάλλευση και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις δια της παροχής συµβουλών για την
προετοιµασία, υποβολή και εφαρµογή σχεδίων·
ε) δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης µε σκοπό:
— να παρακολουθείται η εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
— να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν κατ’
εφαρµογήν του σχεδίου δράσης, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί καλύτερος συντονισµός και ευρύτερη συνέργεια
µεταξύ δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και
εκείνων που χρηµατοδοτούνται από άλλους χρηµατοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
— να παρακολουθείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται στην Κοινότητα και στα κράτη µέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
— να αξιολογούνται οι επιπτώσεις και η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας των δράσεων και των µέτρων που θα αναληφθούν µε βάση το πρόγραµµα Altener. Στην αξιολόγηση
αυτή θα συνυπολογισθούν επίσης περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέµατα καθώς και οι επιπτώσεις στην απασχόληση.

2.
Το ύψος της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Altener για τις δράσεις και τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο β) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους, το δε υπόλοιπο µπορεί να αποτελείται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους ή από συνδυασµό των δύο.
3.
Το ύψος της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος Altener για τις δράσεις και τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ) καθορίζεται ετησίως για κάθε µια από τις
στοχοθετηµένες δράσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της χρηµατοδότησης και την εφαρµογή του προγράµµατος Altener.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις που εµπίπτουν στο
πρόγραµµα Altener θα υπόκεινται σε προηγούµενη εκτίµηση,
παρακολούθηση και µετέπειτα αξιολόγηση, στις οποίες, όταν
ολοκληρωθεί το έργο, θα περιλαµβάνεται και αξιολόγηση των
επιπτώσεων, της εφαρµογής και του κατά πόσον οι αρχικοί τους
στόχοι έχουν επιτευχθεί.
Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι επιλεγόµενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση τουλάχιστον ανά εξάµηνο ή, για τα
σχέδια διάρκειας µικρότερης του ενός έτους, στο µέσο του διαστήµατος εφαρµογής και οπωσδήποτε άµα τη περατώσει.
Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 5 σχετικά µε την
πορεία των σχεδίων.
2.
Οι όροι και οι κατευθύνσεις που ισχύουν για την υποστήριξη
των δράσεων και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2,
καθορίζονται ετησίως λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις προτεραιότητες που ορίζουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη
στα προγράµµατά τους για την προώθηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας·
β) τα κριτήρια που συνδέονται µε τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και τις δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας καθώς και τον αντίκτυπό τους στην απασχόληση και
το περιβάλλον, ιδιαίτερα στη µείωση των εκποµπών CO2·
γ) για δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ), το
σχετικό κόστος της συνδροµής, την µακροπρόθεσµη εµπορική
βιωσιµότητα, τη νέα παραγωγική ικανότητα που αναµένεται να
προκύψει και το µέγεθος του διαπεριφερειακού ή/και διεθνικού
οφέλους·
δ) τις αρχές που ορίζει το άρθρο 87 της συνθήκης και τις σχετικές
κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5 επικουρεί την Επιτροπή
στον καθορισµό αυτών των όρων και κατευθύνσεων.
Άρθρο 5
Η Επιτροπή επικουρείται, για την εφαρµογή του προγράµµατος
Altener, από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 4 της
απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, του Συµβουλίου.
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Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 8 αυτής.

ισχύουν για τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

Άρθρο 8

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 6
Η εξέταση και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος Altener διεξάγονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, του
Συµβουλίου.
Άρθρο 7
Στο πρόγραµµα Altener µπορούν να συµµετέχουν οι συνδεδεµένες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε τους
όρους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών διατάξεων, οι
οποίοι ορίζονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σύνδεσης ή στις ίδιες τις συµφωνίες σύνδεσης σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 9
Η απόφαση 98/352/ΕΚ του Συµβουλίου καταργείται.
Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2000.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο πρόγραµµα Altener µπορεί να συµµετέχει και η Κύπρος βάσει
προσθέτων πιστώσεων και υπό όρους ίδιους µε εκείνους που

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Ν. FONTAINE

J. PINA MOURA

Κοινή δήλωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι το άνοιγµα του προγράµµατος Altener
στις συνδεδεµένες µεσογειακές χώρες του προγράµµατος MEDA θα πρέπει να εξετασθεί κατά την προσεχή
αναθεώρηση του παρόντος προγράµµατος.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 647/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Φεβρουαρίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
(SAVE) (1998-2002)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ντικών προσπαθειών για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ενέργειας επί του περιβάλλοντος· η ανακοίνωση
της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1998, για την «ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Προς
µια στρατηγική για την ορθολογική χρήση της ενέργειας»
υπογράµµισε το οικονοµικό δυναµικό για την ενεργειακή
αποδοτικότητα µε στόχο την επικέντρωση της προσοχής
στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

(7)

Επείγει να βελτιωθεί η διαχείριση της ενέργειας, επιτρέποντας πρωτίστως την αξιοποίηση του εκτεταµένου δυναµικού
για µείωση της εντατικής χρήσης της ενέργειας ως συµβολή
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη µεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασµού και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

(8)

Με την Πράσινη Βίβλο της 11ης Ιανουαρίου 1995 και τη
Λευκή Βίβλο της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τις
απόψεις της σχετικά µε το µέλλον της ενεργειακής πολιτικής
στην Κοινότητα και το ρόλο των µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

(9)

Το άρθρο 158 της συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής και
αποσκοπεί ιδιαίτερα στη µείωση των διαφορών µεταξύ των
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση
της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών· η
δράση της καλύπτει, µεταξύ άλλων, και τον ενεργειακό
τοµέα.

(10)

Με τις αποφάσεις 91/565/ΕΟΚ (5) και 96/737/ΕΚ (6), το
Συµβούλιο ενέκρινε ένα κοινοτικό πρόγραµµα ενεργειακής
αποδοτικότητας (SAVE) µε σκοπό να ενισχυθούν στην Κοινότητα οι υποδοµές που ευνοούν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

(11)

Το πρόγραµµα SAVE συνιστά σηµαντικό και απαραίτητο
µέσο για την προώθηση µιας αυξηµένης ενεργειακής αποδοτικότητας.

(12)

Θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, στα πλαίσια του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της
ενέργειας (1998-2000) που υιοθετήθηκε µε την απόφαση
1992/21/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (7), ειδικό πρόγραµµα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης των ενεργειακών πόρων· το εν λόγω ειδικό
πρόγραµµα θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο ισχύον κείµενο.

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( ),
2

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 ∆εκεµβρίου 1999,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει ότι ένας από τους
στόχους της κοινοτικής δράσης είναι να εξασφαλιστεί η
συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων.

(2)

Κατά τη σύνοδο της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συµβούλιο
έθεσε στόχο τη σταθεροποίηση, έως το έτος 2000, των
συνολικών εκποµπών CO2 στα επίπεδα του 1990 σε
ολόκληρη την Κοινότητα.

(3)

Το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές περιέχει
περαιτέρω δεσµεύσεις για την Κοινότητα και τα κράτη µέλη
της προκειµένου να µειώσουν τις εκποµπές αερίων που
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

(4)

Για να επιτευχθεί σηµαντική µείωση των εκποµπών CO2 στην
Κοινότητα απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, εάν µάλιστα
ληφθεί υπόψη ότι οι εκποµπές CO2 εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας αναµένεται να αυξηθούν περίπου 3 %
µεταξύ 1995 και 2000, µε την προϋπόθεση µιας κανονικής
οικονοµικής ανάπτυξης είναι συνεπώς απαραίτητο να θεσπιστούν συµπληρωµατικά µέτρα.

(5)

(6)

Με την απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4) θεσπίσθηκε µηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών CO2 και
λοιπών εκποµπών αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου.
Στην ανακοίνωση της 8ης Φεβρουαρίου 1990 για την ενέργεια και το περιβάλλον, η Επιτροπή παρουσίαζε την ενεργειακή αποδοτικότητα ως τον ακρογωνιαίο λίθο των µελλο-

(1) ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 44.
(2) ΕΕ C 315 της 13.10.1998, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, (ΕΕ C
175 της 21.6.1999, σ. 269), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, (ΕΕ C 232 της 13.8.1999, σ. 20) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1999, (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· απόφαση του Συµβουλίου,
της 24ης Ιανουαρίου 2000 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 2000.
4
( ) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31.

(5) ΕΕ L 307 της 8.11.1991, σ. 34.
(6) ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 50.
(7) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.

30.3.2000
(13)

(14)
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Η Κοινότητα έχει αναγνωρίσει το πρόγραµµα SAVE ως
σηµαντικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής για µείωση
των εκποµπών CO2· στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της
8ης Μαΐου 1991, σχετικά µε τις δραστηριότητες ενεργειακού προγραµµατισµού της Κοινότητας σε περιφερειακή κλίµακα, στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανακοίνωση αυτή και στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουλίου 1993 (1) αναφέρεται ότι οι
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, να διευρυνθούν, και να στηρίξουν την ενεργειακή στρατηγική της
Κοινότητας· αυτή η πρωτοβουλία ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει στο εξής να
ενοποιηθεί απολύτως.
Κατά την εφαρµογή της απόφασης αριθ. 182/1999/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, για το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (2), η απόφαση
1999/170/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου
1999, για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Ενέργεια,
περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη» (1998-2002) (3) προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις τεχνολογίες που αφορούν τις
αποτελεσµατικές και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· το
πρόγραµµα SAVE αποτελεί ένα µέσο πολιτικής που
συµπληρώνει το ανωτέρω πρόγραµµα-πλαίσιο.

(15)

Το πρόγραµµα SAVE σκοπεύει να βελτιώσει την ενεργειακή
ένταση της τελικής κατανάλωσης κατά πρόσθετο ποσοστό
1 % ετησίως, πέραν του ποσοστού βελτίωσης που θα επιτευχθεί ούτως ή άλλως.

(16)

Κατά τη σύνοδο της 15ης και 16ης ∆εκεµβρίου 1994, το
Συµβούλιο δήλωσε ότι ο στόχος σταθεροποίησης των
εκποµπών CO2 δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µε µια
δέσµη συντονισµένων µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής χρήσης της
ενέργειας µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση σε όλα τα
επίπεδα παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας και για την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και ότι µεταξύ των µέτρων αυτών
περιλαµβάνονται προγράµµατα διαχείρισης της ενέργειας σε
τοπικό επίπεδο.

(17)

(18)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 10ης
Οκτωβρίου 1995 για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική (4), ζήτησε τον καθορισµό στόχων και την εκπόνηση κοινού προγράµµατος για την
ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόµηση ενέργειας,
σύµφωνου µε τους στόχους του Ρίο (1992), του Βερολίνου
(1995) και εν συνεχεία του Κιότο (1997), σχετικά µε τις
εκποµπές αερίων που δηµιουργούν φαινόµενο θερµοκηπίου
και ζήτησε την εκπόνηση ενός προγράµµατος SAVE ΙΙ το
οποίο θα περιλαµβάνει σηµαντικά περισσότερους πόρους
από το πρόγραµµα SAVE Ι και κάλεσε την Επιτροπή να
διευκρινίσει το ρόλο που προτίθεται να διαδραµατίσει αναφορικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή
αποδοτικότητα µε συγκεκριµένα έργα.
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας θα έχει θετική
επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια του
εφοδιασµού σε ενέργεια, θέµατα παγκόσµιας σηµασίας·
C
L
L
C

255 της 20.9.1993, σ. 252.
26 της 1.2.1999, σ. 1.
64 της 12.3.1999, σ. 58.
287 της 30.10.1995, σ. 34.
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απαιτείται υψηλός βαθµός διεθνούς συνεργασίας για την
επίτευξη των καλυτέρων δυνατών αποτελεσµάτων.
(19)

Από σήµερα έως το 2000 µπορεί να αποτραπεί η εκποµπή
180 έως 200 εκατοµµυρίων τόνων CO2 µε βελτίωση της
ενεργειακής έντασης της τελικής ζήτησης κατά 5 %, επιπλέον του κανονικά αναµενόµενου· τα ποσά αυτά µπορούν
να αυξηθούν µε µια αποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη χρήση των ενεργειακών πηγών.

(20)

Είναι πολιτικά και οικονοµικά επιθυµητό να ανοιχθεί το
πρόγραµµα στις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας
Ιουνίου 1993, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερα
Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και όπως σηµειώνει η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της για το θέµα αυτό το Μάιο του 1994,
καθώς και στην Κύπρο.

(21)

Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η κοινοτική ενίσχυση
χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά κα αποφεύγεται η επικάλυψη των εργασιών, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα
σχέδια υπόκεινται σε διεξοδική εκ των προτέρων αξιολόγηση· η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί
συστηµατικά την πρόοδο και τα αποτελέσµατα των υποστηριζοµένων σχεδίων και των συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

(22)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(23)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 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 (6).

(24)

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 96/737/ΕΚ
του Συµβουλίου, η οποία, κατά συνέπεια, θα πρέπει να
καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Βάσει του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις
στον τοµέα της ενέργειας, τίθεται σε εφαρµογή από την Κοινότητα,
για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραµµα υποστήριξης
νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων για την ενθάρρυνση της
ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων (καλούµενο στο εξής
«πρόγραµµα SAVE»).
Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, του
Συµβουλίου το πρόγραµµα SAVE:
α) τονώνει τα µέτρα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα
σε όλους τους τοµείς·
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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β) ενθαρρύνει τις επενδύσεις των ιδιωτικών και δηµόσιων καταναλωτών και της βιοµηχανίας για την εξοικονόµηση ενεργείας·
γ) δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής
έντασης της τελικής κατανάλωσης.
2.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE χορηγείται κοινοτική
χρηµατοδοτική ενίσχυση για δράσεις και µέτρα που ανταποκρίνονται στους στόχους της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

30.3.2000

2.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης των δράσεων και µέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία β), δ) και στ) ανέρχεται το
πολύ σε 50 % του συνολικού κόστους.
3.
Το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης των δράσεων και µέτρων
που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία β), δ) και στ) µπορεί να
εξασφαλιστεί είτε από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους είτε µε
συνδυασµό των δύο.
Άρθρο 4

Στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE χρηµατοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων και µέτρων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα:

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος SAVE για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανέρχεται
σε 66 εκατοµµύρια ευρώ.

α) µελέτες και άλλες συναφείς δράσεις που αποσκοπούν στην
εισαγωγή, εφαρµογή, συµπλήρωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινοτικών µέτρων (π.χ. εκουσίων συµφωνιών, περιλαµβανοµένων και των συναφών στόχων και της παρακολούθησής τους, εντολών που ανατίθενται σε οργανισµούς
τυποποίησης, συνεταιριστικών προµηθειών και νοµοθετικών
µέτρων), τα οποία λαµβάνονται για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, µελέτες σχετικές µε την επίδραση της
τιµής της ενέργειας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, µελέτες
σχετικές µε την καθιέρωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως
κριτηρίου των κοινοτικών προγραµµάτων και µελέτες που
συνεπάγονται συντονισµό σε διεθνές επίπεδο·

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

β) στοχοθετηµένες πειραµατικές δράσεις τοµεακού χαρακτήρα για
να επισπευσθούν οι επενδύσεις οι σχετικές µε την ενεργειακή
αποδοτικότητα ή/και να βελτιωθούν οι συνήθειες χρήσης ενεργείας, τις οποίες αναλαµβάνουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί ή επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων, όπου ενδείκνυται,
ανεξάρτητων τοπικών ενεργειακών κέντρων ή οργανισµών, και
ήδη υπάρχοντα δίκτυα σε κοινοτική κλίµακα ή προσωρινές
ενώσεις οργανισµών ή/και επιχειρήσεων που δηµιουργούνται
για την υλοποίηση των σχεδίων·
γ) µέτρα προτεινόµενα από την Επιτροπή για την ενθάρρυνση της
ανταλλαγής εµπειριών µε σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισµός
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χάρη σε
κατάλληλα µέτρα διάδοσης των πληροφοριών·
δ) µέτρα όπως τα προβλεπόµενα στο στοιχείο γ), προτεινόµενα
όµως από άλλους φορείς πλην της Επιτροπής·
ε) παρακολούθηση της πορείας της ενεργειακής αποδοτικότητας
στην Κοινότητα και σε επιµέρους κράτη µέλη, καθώς και
διαρκής αξιολόγηση και παρακολούθηση των δράσεων και των
µέτρων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος
SAVE, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, συγκεκριµένων
µετρήσεων (παραδείγµατος χάριν, ενεργειακός έλεγχος) πριν
και µετά από την εφαρµογή των µέτρων, παρεµβάσεων,
κινήτρων κ.λπ.·
στ) ειδικές δράσεις που ευνοούν την ενεργειακή διαχείριση σε
περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων και αποσκοπούν
σε µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ κρατών µελών και περιφερειών
ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Άρθρο 3
1.
Όλες οι δαπάνες οι σχετικές µε τις δράσεις και τα µέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και ε) επιβαρύνουν το
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της χρηµατοδότησης και την εφαρµογή του προγράµµατος SAVE.
Η Επιτροπή µεριµνά επίσης ώστε οι δράσεις που προβλέπονται στο
πρόγραµµα SAVE να υποβάλλονται σε προκαταρκτική εκτίµηση,
παρακολούθηση και µετέπειτα αξιολόγηση, στην οποία, µετά την
ολοκλήρωση του έργου, θα περιλαµβάνεται και αξιολόγηση των
επιπτώσεων, της εφαρµογής και του κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι
αρχικοί στόχοι.
2.
Οι δικαιούχοι που γίνονται δεκτοί υποβάλλουν έκθεση στην
Επιτροπή κάθε έξι µήνες και µετά την ολοκλήρωση του έργου.
3.
Οι όροι και οι κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθούνται
προς υποστήριξη όλων των δράσεων και µέτρων του άρθρου 2
καθορίζονται ετησίως µε συνεκτίµηση:
— των κριτηρίων κόστους/αποτελεσµατικότητας των δυνατοτήτων
εξοικονόµησης και των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,
ιδίως της µείωσης των εκποµπών CO2,
— του πίνακα προτεραιοτήτων του άρθρου 7,
— της συνοχής των κρατών µελών από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας.
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 επικουρεί την Επιτροπή
στον καθορισµό αυτών των όρων και κατευθυντηρίων γραµµών.
Άρθρο 6
Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή επικουρείται από
την επιτροπή του άρθρου 4 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 7
Η Επιτροπή καταρτίζει, σε ετήσια βάση, πίνακα προτεραιοτήτων για
τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE. Ο
πίνακας αυτός λαµβάνει υπόψη τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ
του προγράµµατος SAVE και των εθνικών προγραµµάτων, βάσει
των πληροφοριών που κοινοποιούνται κάθε χρόνο σε συνοπτική
µορφή από κάθε κράτος µέλος. Προτεραιότητα δίδεται σε πεδία
όπου η εν λόγω συµπληρωµατικότητα είναι η ευρύτερη δυνατή.
Η επιτροπή του άρθρου 6 επικουρεί την Επιτροπή για την κατάρτιση του πίνακα προτεραιοτήτων.
Άρθρο 8
Η εξέταση και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος SAVE πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου.
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Στο πρόγραµµα SAVE µπορεί να συµµετέχει και η Κύπρος βάσει
πρόσθετων πιστώσεων και υπό όρους ίδιους µε εκείνους που
ισχύουν για τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή.
Άρθρο 10
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Η απόφαση αριθ. 96/737/ΕΚ του Συµβουλίου καταργείται.
Άρθρο 12
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 9
Στο πρόγραµµα SAVE µπορούν να συµµετέχουν οι συνδεδεµένες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε τους
όρους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών διατάξεων, οι
οποίοι ορίζονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σύνδεσης ή στις ίδιες τις συµφωνίες σύνδεσης, σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2000.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

J. PINA MOURA
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 648/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 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 (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) 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 (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 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
999
052
068
628
999
052
204
628
999
052
204
212
220
624
999
052
220
600
999
039
388
400
404
508
512
528
720
999
388
512
528
999

166,0
105,0
135,5
109,0
130,6
146,6
128,7
100,9
54,2
113,7
89,6
49,6
36,3
44,3
28,2
53,3
42,3
35,3
72,1
74,1
60,5
90,1
94,9
90,0
86,1
84,9
94,1
90,4
66,3
87,1
70,7
74,1
70,6
71,8

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 649/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2000
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 33η
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 33η 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:

∆υνάµει 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 33η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1489/1999, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
51,875 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 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. 650/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 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)

Μια 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 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)

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 ακόλουθα:
(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.
∆εν 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 30 Μαρτίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 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)

7,80

0,00

—

1703 90 00 ( )

7,98

—

0,23

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. 651/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
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,

(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)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γµώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

∆υνάµει 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

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 30 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 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 29ης Μαρτίου 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

43,23
42,67
43,23
42,67

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

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4699
— EUR/100 kg —

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

46,99
48,60
46,39
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4699

( ) 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

30.3.2000

30.3.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 79/17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 652/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Μαρτίου 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 τα ακόλουθα:
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)

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 31 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 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.
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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 50

a)
b)
c)

39,22
233,18
328,45

539,66
257,26
1 582,07

76,70
30,89
23,98

292,06
75 937,60

13 106,82
86,43

6 525,41
7 862,60

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

a)
b)
c)

30,47
181,17
255,20

419,29
199,88
1 229,21

59,60
24,00
18,63

226,92
59 000,66

10 183,51
67,15

5 070,00
6 108,95

1.40

Σκόρδα
0703 20 00

a)
b)
c)

120,47
716,27
1 008,92

1 657,67
790,22
4 859,65

235,61
94,88
73,67

897,11
233 257,80

40 260,27
265,48

20 044,12
24 151,59

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

42,84
254,70
358,77

589,47
281,00
1 728,09

83,78
33,74
26,20

319,01
82 946,52

14 316,56
94,40

7 127,69
8 588,31

1.60

Κουνουπίδια και µπρόκολα
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
462,97

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
33,80

411,66
107 037,01

18 474,58
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Λαχανάκια Βρυξελλών
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
499,90

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
36,50

444,51
115 575,96

19 948,40
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

a)
b)
c)

40,49
240,74
339,10

557,15
265,60
1 633,35

79,19
31,89
24,76

301,52
78 399,19

13 531,69
89,23

6 736,94
8 117,48

1.90

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

a)
b)
c)

105,95
629,95
887,33

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
64,79

789,00
205 147,81

35 408,49
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

93,37
555,14
781,95

1 284,76
612,45
3 766,43

182,61
73,53
57,09

695,30
180 784,30

31 203,35
205,75

15 535,01
18 718,46

1.110

Μαρούλια στρογγυλά
0705 11 10

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 278,61

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

298,60
120,24
93,36

1 136,92
295 610,34

51 022,31
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Αντίδια
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
182,74

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
13,34

162,49
42 249,41

7 292,24
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

46,25
274,97
387,31

636,36
303,36
1 865,58

90,45
36,42
28,28

344,39
89 545,52

15 455,55
101,91

7 694,75
9 271,57

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

a)
b)
c)

125,30
744,98
1 049,36

1 724,13
821,90
5 054,48

245,06
98,68
76,62

933,08
242 609,21

41 874,32
276,12

20 847,70
25 119,83

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

336,01
1 997,82
2 814,08

4 623,60
2 204,08
13 554,60

657,18
264,63
205,47

2 502,23 112 294,48
650 605,70
740,47

55 907,33
67 363,92

30.3.2000

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 00

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

L 79/19

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)

193,32
1 149,41
1 619,03

2 660,10
1 268,08
7 798,39

378,10
152,25
118,21

1 439,61
374 314,10

64 606,57
426,01

32 165,26
38 756,60

a)
b)
c)

139,06
826,82
1 164,64

1 913,52
912,18
5 609,70

271,98
109,52
85,04

1 035,57
269 259,45

46 474,15
306,45

23 137,79
27 879,21

Κύαµοι
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 321,07

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

308,51
124,23
96,46

1 174,67
305 427,23

52 716,71
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)

409,74
2 436,22
3 431,60

5 638,19
2 687,74
16 529,00

801,39
322,70
250,56

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

587,27
3 491,75
4 918,39

8 081,01
3 852,24
23 690,41

1 148,60
462,51
359,12

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

a)
b)
c)

178,96
1 064,05
1 498,80

2 462,55
1 173,91
7 219,26

350,02
140,94
109,43

1 332,70
346 516,23

59 808,67
394,38

29 776,56
35 878,40

1.220

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

a)
b)
c)

51,23
304,62
429,08

704,99
336,07
2 066,77

100,20
40,35
31,33

381,53
99 202,47

17 122,34
112,90

8 524,59
10 271,45

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

1 699,80
10 106,55
14 235,82

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

3 324,52
1 338,70
1 039,43

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

a)
b)
c)

226,43
1 346,27
1 896,32

3 115,69
1 485,26
9 133,99

442,85
178,32
138,46

1 686,17
438 421,48

75 671,50
498,98

37 674,08
45 394,30

1.250

Μάραθον
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
615,98

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
44,98

547,72
142 412,66

24 580,41
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)

57,84
343,92
484,44

795,94
379,43
2 333,40

113,13
45,56
35,37

430,75
112 000,44

19 331,26
127,47

9 624,33
11 596,56

2.10

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

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 478,02

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

345,16
138,99
107,92

1 314,23
341 712,93

58 979,62
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ανανάδες, νωποί
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

70,64
419,98
591,58

971,98
463,34
2 849,46

138,15
55,63
43,19

526,02
136 770,95

23 606,65
155,66

11 752,89
14 161,31

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

3 051,32 136 936,18
793 373,47
902,96

—
—

68 175,53
82 146,14

4 373,34 196 265,63 97 713,51
1 137 113,28
1 294,17 117 737,06

12 658,24 568 073,16 282 822,92
3 291 271,75
3 745,87 340 779,30

L 79/20

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

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

30.3.2000

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)

128,82
765,92
1 078,85

1 772,58
844,99
5 196,51

251,95
101,45
78,77

959,30
249 426,82

43 051,04
283,88

21 433,55
25 825,73

a)
b)
c)

115,71
687,97
969,06

1 592,19
759,00
4 667,69

226,31
91,13
70,76

861,67
224 043,67

38 669,91
254,99

19 252,34
23 197,55

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)

55,56
330,37
465,36

764,59
364,48
2 241,49

108,68
43,76
33,98

413,79
107 588,84

18 569,82
122,45

9 245,24
11 139,78

2.70.2

— Monréales και Satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

98,99
588,54
829,01

1 362,08
649,31
3 993,09

193,60
77,96
60,53

737,14
191 663,82

33 081,15
218,14

16 469,90
19 844,93

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

67,70
402,54
567,01

931,61
444,10
2 731,12

132,42
53,32
41,40

504,18
131 090,90

22 626,28
149,20

11 264,80
13 573,19

2.70.4

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

a)
b)
c)

68,68
408,34
575,17

945,02
450,49
2 770,43

134,32
54,09
42,00

511,43
132 977,60

22 951,92
151,34

11 426,92
13 768,54

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia), νωπά
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

143,24
851,69
1 199,67

1 971,09
939,62
5 778,47

280,16
112,81
87,59

1 066,73
277 360,03

47 872,31
315,67

23 833,88
28 717,94

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

43,33
257,61
362,86

596,19
284,21
1 747,80

84,74
34,12
26,49

322,65
83 892,58

14 479,85
95,48

7 208,99
8 686,26

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

57,39
341,20
480,61

789,64
376,43
2 314,93

112,24
45,19
35,09

427,35
111 114,21

19 178,30
126,46

9 548,18
11 504,80

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

126,47
751,97
1 059,21

1 740,30
829,61
5 101,90

247,36
99,61
77,34

941,83
244 885,49

42 267,21
278,71

21 043,30
25 355,52

30.3.2000

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

L 79/21

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)

64,59
384,05
540,96

888,81
423,70
2 605,63

126,33
50,87
39,50

481,01
125 067,55

21 586,65
142,34

10 747,20
12 949,53

a)
b)
c)

53,68
319,16
449,56

738,63
352,11
2 165,39

104,99
42,28
32,82

399,74
103 936,07

17 939,35
118,29

8 931,35
10 761,57

a)
b)
c)

156,72
931,82
1 312,54

2 156,53
1 028,02
6 322,13

306,52
123,43
95,84

1 167,09
303 454,95

52 376,29
345,37

26 076,25
31 419,82

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)

495,26
2 944,68
4 147,80

6 814,93
3 248,69
19 978,74

968,64
390,05
302,85

3 688,15 165 515,89
958 957,08
1 091,41

82 404,33
99 290,72

2.160

Κεράσια
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

377,09
2 242,08
3 158,13

5 188,87
2 473,55
15 211,77

737,52
296,98
230,59

2 808,15 126 023,48
730 148,05
831,00

62 742,50
75 599,76

2.170

Ροδάκινα
0809 30 90

a)
b)
c)

367,57
2 185,49
3 078,42

5 057,90
2 411,12
14 827,83

718,91
289,49
224,77

2 737,27 122 842,63
711 719,02
810,02

61 158,87
73 691,61

2.180

Ροδάκινα υπό την ονοµασία Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

261,83
1 556,75
2 192,80

3 602,81
1 717,47
10 562,06

512,09
206,21
160,11

1 949,80
506 966,99

87 502,45
576,99

43 564,28
52 491,52

2.190

∆αµάσκηνα
0809 40 05

a)
b)
c)

157,53
936,64
1 319,33

2 167,68
1 033,34
6 354,81

308,11
124,07
96,33

1 173,12
305 023,90

52 647,09
347,15

26 211,07
31 582,27

2.200

Φράουλες
0810 10 00

a)
b)
c)

95,49
567,77
799,74

1 313,99
626,38
3 852,12

186,77
75,21
58,39

711,12
184 897,52

31 913,29
210,44

15 888,47
19 144,35

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

a)
b)
c)

750,86
4 464,41
6 288,45

10 332,06
4 925,32
30 289,62

1 468,55
591,35
459,15

2.210

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

a)
b)
c)

1 822,37
10 835,32
15 262,35

25 076,36
11 953,96
73 514,22

3 564,25
13 571,01 609 036,05 303 216,85
1 435,23 3 528 600,36
4 015,97 365 352,38
1 114,38

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

163,06
969,51
1 365,63

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

318,92
128,42
99,71

5 591,58 250 937,41 124 932,59
1 453 867,69
1 654,68 150 533,91

1 214,29
315 728,19

54 494,65
359,34

27 130,90
32 690,59

L 79/22

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Περιγραφή εµπορευµάτων
Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

30.3.2000

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

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

347,17
2 064,16
2 907,53

4 777,12
2 277,27
14 004,69

679,00
273,42
212,29

2 585,32 116 023,28
672 209,43
765,06

57 763,76
69 600,77

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

260,58
1 549,34
2 182,36

3 585,66
1 709,29
10 511,78

509,65
205,22
159,34

1 940,51
504 553,43

87 085,87
574,24

43 356,88
52 241,62

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

194,27
1 155,08
1 627,01

2 673,21
1 274,33
7 836,83

379,96
153,00
118,80

1 446,71
376 159,17

64 925,03
428,11

32 323,81
38 947,64

30.3.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 79/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2000
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(3)

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)

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,

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)

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.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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),

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. 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)

∆υνάµει 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 30 Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 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)
137,77
137,77
137,77
200,59
137,77
137,77
137,77
200,59
(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
43,88
43,88
43,88
65,87
43,88
43,88
43,88
65,87
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
64,65
64,65
64,65
95,95
64,55
64,55
64,55
95,95
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
103,33
103,33
103,33
150,44
103,33
103,33
103,33
150,44
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).

30.3.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 79/25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

200,59

455,00

137,77

455,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

336,44

310,52

423,13

330,77

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

391,79

299,43

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

31,34

31,34

—

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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 654/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 2000
σχετικά µε την έγκριση νέων προσθέτων υλών, νέων χρήσεων προσθέτων υλών και νέων παρασκευασµάτων προσθέτων υλών στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

µένων κατά την εργασία (5), καθώς και οι σχετικές επιµέρους
οδηγίες, ιδίως η οδηγία 90/679/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
26ης Νοεµβρίου 1990, για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/65/ΕΚ της
Επιτροπής (7), εφαρµόζονται πλήρως κατά τη χρήση και το
χειρισµό από εργαζόµενους, των προσθέτων υλών στις ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2690/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 3,

(6)

Από την εξέταση των φακέλων που υποβλήθηκαν από τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας 93/
113/ΕΚ, προκύπτει ότι δύνανται να επιτραπούν προσωρινά
ορισµένα παρασκευάσµατα που ανήκουν στις οµάδες των
ενζύµων και των µικροοργανισµών.

(7)

Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων έχει
εκδόσει θετική γνώµη σχετικά µε το αβλαβές των εν λόγω
παρασκευασµάτων ενζύµων (8) και µικροοργανισµών (9).

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής ζωοτροφών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η οδηγία 70/524/ΕΟΚ προβλέπει ότι, µε βάση την εξέλιξη
των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων, θα επιτραπούν
νέες πρόσθετες ύλες ή νέες χρήσεις προσθέτων υλών.

(1)

Με την οδηγία 93/113/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης
∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση και την
εµπορία των ενζύµων, των µικροοργανισµών και των παρασκευασµάτων τους στις ζωοτροφές (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 97/40/ΕΚ (4), εξουσιοδοτήθηκαν
τα κράτη µέλη, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ,
να επιτρέπουν προσωρινά τη χρησιµοποίηση και την εµπορία
των ενζύµων, των µικροοργανισµών και των παρασκευασµάτων τους.

(2)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία για την αντικατάσταση των επιτρεπόµενων παρασκευασµάτων ενζύµων, από νέα παρασκευάσµατα των ιδίων ενζύµων.

(3)

Παρέχεται προσωρινή έγκριση για νέες πρόσθετες ύλες ή
νέες χρήσεις προσθέτων υλών, εφόσον, στο όριο που επιτρέπεται για τις ζωοτροφές, δεν επηρεάζουν δυσµενώς την
υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή το περιβάλλον, ούτε
βλάπτουν τους καταναλωτές, διαφοροποιώντας τα χαρακτηριστικά του ζωικού προϊόντος, εφόσον η παρουσία τους στις
ζωοτροφές δύναται να ελεγχθεί και εφόσον δύναται βάσιµα
να υποτεθεί, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα συµπεράσµατα, ότι έχουν ευνοϊκές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά
των εν λόγω ζωοτροφών ή στη ζωική παραγωγή όταν ενσωµατώνονται στις ζωοτροφές αυτές.

(4)

Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου
1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση
της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο-

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

270
326
334
180

της
της
της
της

14.12.1970,
18.12.1999,
31.12.1993,
9.7.1997, σ.

σ. 1.
σ. 33.
σ. 17.
21.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παρασκευάσµατα που ανήκουν στην οµάδα «Ένζυµα», τα οποία
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, επιτρέπονται, σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, ως πρόσθετα στη
διατροφή των ζώων, υπό ορισµένους όρους που προβλέπονται στο
εν λόγω παράρτηµα.
Άρθρο 2
Τα στοιχεία που αφορούν τη σύσταση των επιτρεποµένων ενζύµων,
στις στήλες «7» και «8», τροποποιούνται, όπως αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι, τη στήλη «Χηµικός τύπος και περιγραφή».
Άρθρο 3
Τα παρασκευάσµατα που ανήκουν στην οµάδα «Μικροοργανισµοί»,
τα οποία απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, επιτρέπονται, σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, ως
πρόσθετα στη διατροφή των ζώων, υπό ορισµένους όρους που
προβλέπονται στο εν λόγω παράρτηµα.
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
ΕΕ L 374 της 31.12.1990, σ. 1.
ΕΕ L 335 της 6.12.1997, σ. 17.
Έκθεση της επιστηµονικής επιτροπής για τη διατροφή των ζώων, σχετικά
µε τη χρησιµοποίηση ορισµένων ενζύµων ως προσθέτων στις ζωοτροφές,
που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 1998 και αναθεωρήθηκε στις 21
Οκτωβρίου 1999.
9
( ) Έκθεση της επιστηµονικής επιτροπής για τη διατροφή των ζώων, σχετικά
µε τη χρησιµοποίηση ορισµένων µικροοργανισµών ως προσθέτων στις
ζωοτροφές, που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 1997 και αναθεωρήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1999.
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Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ.

Ενδο-1,3(4)-βγλυκανάση
EC 3.2.1.6

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Παρασκευάσµατα ενδο-1,3(4)-βγλυκανάσης που παράγεται από
τον Aspergillus aculeatus (CBS
589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:

Είδος ή κατηγορία ζώου

Κοτόπουλα για πάχυνση

Μέγιστη
ηλικία

—

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

10 FBG

100 FBG

Περίοδος
έγκρισης

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

30.11.2000

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
20 FBG.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες),
π.χ. που περιέχουν πάνω από 60 %
αραβόσιτο.

7

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση
EC 3.2.1.8
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση
EC 3.2.1.4

Παρασκευάσµατα
ενδο-1,4-βξυλανάσης και ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από τον
Aspergillus niger (CBS 600.94)
που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:
Επικαλυµµένη µορφή:
36 000 FXU (2)/g
15 000 BGU (3)/g
Υγρή µορφή:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Κοτόπουλα για πάχυνση

—

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

3 600 FXU

12 000 FXU

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια διατήρησης και η
σταθερότητα στη σύµπηξη.

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

1 500 BGU

5 000 BGU

30.11.2000
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Επικαλυµµένη µορφή:
50 FBG (1)/g
Υγρή µορφή:
120 FBG/ml

Λοιπές προϋποθέσεις

EL

4

Πρόσθετες ύλες

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

L 79/28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
3 600-6 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
1 500-2 500 BGU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 35 % κριθή και 20 %
σίτο.

30.3.2000

Πρόσθετες ύλες

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώου

Χοιρίδια

Μέγιστη
ηλικία

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

—

6 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

—

Λοιπές προϋποθέσεις

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000
EL

τέσσερις
µήνες

Μέγιστη
περιεκτικότητα

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

2 500 BGU

—

Ενδο-1,4-β-ξυλανάσης:

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

6 000 FXU

12 000 FXU

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

2 500 BGU

5 000 BGU

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
6 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
2 500 BGU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 30 % σίτο και 30 %
κριθή.

Γάλοι για πάχυνση

30.3.2000

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
6 000-12 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
2 500-5 000 BGU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 40 % σίτο.

L 79/29

Πρόσθετες ύλες

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώου

Ωοτόκες όρνιθες

Μέγιστη
ηλικία

—

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

—

12 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000
EL

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

Λοιπές προϋποθέσεις

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

5 000 BGU

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση
EC 3.2.1.4
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση
EC 3.2.1.8

Παρασκευάσµατα
ενδο-1,4-βγλυκανάσης και ενδο-1,4-βξυλανάσης που παράγεται από
τον Aspergillus niger (CBS
600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:
Επικαλυµµένη µορφή:
10 000 BGU (3)/g
4 000 FXU (2)/g
Υγρή µορφή:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g

Κοτόπουλα για πάχυνση

—

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

3 000 BGU

10 000 BGU

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

1 200 FXU

4 000 FXU

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
12 000 FXU
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
5 000 BGU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 20 % σίτο, 10 % κριθή
και 20 % ηλίανθο.

8

L 79/30

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
3 000-10 000 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
1 200-4 000 FXU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες και
αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή.

30.3.2000

Πρόσθετες ύλες

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώου

Χοιρίδια

Μέγιστη
ηλικία

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

3 000 BGU

5 000 BGU

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

1 200 FXU

2 000 FXU

Λοιπές προϋποθέσεις

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000
EL

τέσσερις
µήνες

Μέγιστη
περιεκτικότητα

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

—

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:

—

5 000 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 000 FXU

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
3 000-5 000 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
1 200-2 000 FXU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες και
αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 30 % κριθή.

Ωοτόκες όρνιθες

30.3.2000

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση:
5 000 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 000 FXU.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες και
αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή.

L 79/31

9

Πρόσθετες ύλες

EC 3.2.1.8

Παρασκευάσµατα
ενδο-1,4-βξυλανάσης που παράγεται από
τον Aspergillus niger (CBS
270.95) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:

Είδος ή κατηγορία ζώου

Ωοτόκες όρνιθες

Μέγιστη
ηλικία

—

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

—

2 400 EXU

Στερεά µορφή:
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
28 000 EXU (4)/g

Λοιπές προϋποθέσεις

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000
EL

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Μέγιστη
περιεκτικότητα

L 79/32

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από
30 % σίτο και 30 % σίκαλη.
Γάλοι για πάχυνση

—

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 400 EXU

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 400-5 600 EXU.

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 400-7 400 EXU.

Υγρή µορφή:
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
14 000 EXU/ml

3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από
30 % σίτο και 30 % σίκαλη.

30.3.2000

13

Πρόσθετες ύλες

EC 3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση
EC 3.2.1.8

Παρασκεύασµα ενδο-1,3(4)-βγλυκανάσης και ενδο-1,4-βξυλανάσης που παράγεται από
τον Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:

Είδος ή κατηγορία ζώου

Ωοτόκες όρνιθες

Μέγιστη
ηλικία

—

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

—

600 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:

800 EXU

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
600 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
800 EXU.

Υπό µορφή κόκκων:
ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
6 000 BGU/g
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
8 250 EXU/g

3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 40 % σίτο και 30 %
κριθή.

Υγρή µορφή:
ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
2 000 BGU/ml
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
2 750 EXU/ml
Γάλοι για πάχυνση

—

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

—

600 BGU
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
800 EXU

—

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Υπό µορφή σκόνης:
ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
8 000 BGU (5)/g
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
11 000 EXU (4)/g

Λοιπές προϋποθέσεις

EL

Ενδο-1,3(4)-βγλυκανάση

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Μέγιστη
περιεκτικότητα

30.3.2000

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:
ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
600 BGU
ενδο-1,4-β-ξυλανάση:
800 EXU.

L 79/33

3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 30 % σίτο και 30 %
σίκαλη.

48

Πρόσθετες ύλες

Α-αµυλάση
Ενδο-1,3(4)-βγλυκανάση
EC 3.2.1.6

Παρασκεύασµα α-αµυλάσης και
ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που
παράγεται από τον Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553)
που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα:

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη
ηλικία

Κοτόπουλα για πάχυσνση

—

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους
ζωοτροφής

Α-αµυλάση:

Α-αµυλάση:

10 KNU

40 KNU

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση

17 FBG

70 FBG

Υγρή µορφή:
Α-αµυλάση
130 KNU/ml
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
225 FBG/ml

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:
Α-αµυλάση:
20 KNU
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
35 FBG.
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 40 % κριθή.

Γάλοι για πάχυνση

—

Α-αµυλάση

Α-αµυλάση

40 KNU

80 KNU

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:

70 FBG

140 FBG

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη.
2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους
ζωοτροφής:
Α-αµυλάση:
40 KNU
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
70 FBG.

30.11.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επικαλυµµένη µορφή:
Α-αµυλάση
200 KNU (6)/g
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση:
350 FBG (1)/g

Λοιπές προϋποθέσεις

EL

EC 3.2.1.1

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Μέγιστη
περιεκτικότητα

L 79/34

Αριθ.

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε µη αµυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες
και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν
πάνω από 40 % κριθή.
1
1
1
1
1
1

FBG είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 5,0 και 30 °C.
FXU είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 0,15 µικρογραµµοµόριο ξυλόζης από ξυλάνη συνδεδεµένη µε αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
BGU είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 0,15 µικρογραµµοµόριο γλυκόζης από β-γλυκάνη συνδεδεµένη µε αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
EXU είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη σίτου ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55 °C.
BGU είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 0,278 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 3,5 και 40 °C.
KNU είναι η ποσότητα ενζύµου που απελευθερώνει 672 µικρογραµµοµόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων γλυκόζης) από διαλυτό άµυλο ανά λεπτό σε pH 5,6 και 37 °C.

30.3.2000

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Αριθ.

Entercococcus
faecium
DSM 5464

Παρασκεύασµα του Enteroccus faecium που περιέχει τουλάχιστον: 5 × 1010 CFU/g
πρόσθετη ύλη

Είδος ή κατηγορία ζώου

Κοτόπουλα για πάχυνση

Μέγιστη
ηλικία

—

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής
Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

0,5 × 109

1 × 109

Λοιπές προϋποθέσεις

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος, πρέπει να
αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και
η σταθερότητα στη σύµπηξη.

Περίοδος
έγκρισης

30.11.2000

17

Lactobacillus
casei
NCIMB 30096
Enterococcus faecium
NCIMB 30098

18

Enterococcus faecium
CECT 4515

Μείγµα του Lactoballus casei
και του Enteroccus fæcium
που περιέχει τουλάχιστον:

Μόσχοι

τέσσερις
µήνες

0,5 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προσµείγµατος, πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύµπηξη.
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Μόσχοι

έξι µήνες

Lactobacillus casei
0,5 × 109

Lactobacillus casei
1 × 109

30.11.2000

Enterococcus
cium
1,5 × 109

Enterococcus
cium
3 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προσµείγµατος, πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύµπηξη.

Lactobacillus casei
2 × 109 CFU/g

fae-

fae-

και
Enterococcus faecium
6 × 109 CFU/g
Παρασκεύασµα του Enteroccus faecium που περιέχει τουλάχιστον:
1 × 1010 CFU/g πρόσθετη ύλη

Χοιρίδια

τέσσερις
µήνες

1 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προσµείγµατος, πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύµπηξη.
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Μόσχοι

έξι µήνες

1 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προσµείγµατος, πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύµπηξη.

30.11.2000
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2. ∆ύναται να χρησιµποιείται σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα ακόλουθα επιτρεπόµενα κοκκιδιοστατικά:
αµπρόλιο, diclazuril, αλοφυγινόνη,
monensin-sodium, méticlorpindol,
méthylbenzoquate, νικαρβαζίνη.
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11

Χηµικός τύπος και
περιγραφή

Πρόσθετες ύλες

30.3.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαρτίου 2000
που επιτρέπει στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 της
έκτης οδηγίας (77/388/ΕΟΚ) περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε
τους φόρους κύκλου εργασιών
(2000/256/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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 προστιθεµένης αξίας:
οµοιόµορφη φορολογική βάση (1) (στο εξής καλούµενη «έκτη οδηγία ΦΠΑ»), και ιδίως το άρθρο 27,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στη Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής την 1η Σεπτεµβρίου 1999, η
κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ζήτησε, βάσει του άρθρου 27 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ, την
άδεια να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 µέρος Α παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω
οδηγίας.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ, το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, επιτρέπει οµόφωνα, σε κάθε κράτος µέλος τη λήψη ειδικών µέτρων παρέκκλισης από την εν
λόγω οδηγία µε σκοπό την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου ή την αποτροπή ορισµένων περιπτώσεων
φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

(3)

Σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο 27, τα λοιπά κράτη µέλη ενηµερώθηκαν σχετικά µε την αίτηση του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, µε επιστολή της 28ης Οκτωβρίου 1999.

(4)

Στο άρθρο 11 µέρος Α παράγραφος 1 στοιχείο α) της έκτης οδηγίας ΦΠΑ ορίζεται κατ’ αρχήν ότι η βάση
επιβολής του φόρου για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών συνίσταται σε ο,τιδήποτε
αποτελεί την αντιπαροχή την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προµηθευτής ή ο
παρέχων τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο.

(5)

Κατά παρέκκλιση αυτών των διατάξεων, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών ζήτησε την άδεια να συµπεριλάβει,
στη βάση επιβολής του φόρου για συναλλαγές µε εργασίες µετατροπής του επενδυτικού χρυσού, την αξία
της πρώτης ύλης που παρέχεται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας και η οποία χρησιµοποιήθηκε για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος.

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/85/ΕΚ (ΕΕ L 277 της
28.10.1999, σ. 34).
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(6)

Σκοπός της παρέκκλισης αυτής είναι η αποτροπή της κατάχρησης της απαλλαγής από τη φορολογία για
τον επενδυτικό χρυσό και ως εκ τούτου η αποτροπή ορισµένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής· ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 27 της έκτης
οδηγίας ΦΠΑ.

(7)

Οι εν λόγω περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής συνίστανται κυρίως στην αγορά επενδυτικού
χρυσού που απαλλάσσεται του ΦΠΑ ο οποίος στη συνέχεια µετατρέπεται σε κοσµήµατα ή άλλα εµπορεύµατα και ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται επί της αξίας του επενδυτικού χρυσού που χρησιµοποιείται στη
συγκεκριµένη συναλλαγή.

(8)

Η παρέκκλιση χορηγείται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της
ορθότητας του µέτρου παρέκκλισης λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της εφαρµογής του ειδικού
καθεστώτος για τον επενδυτικό χρυσό που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 98/80/ΕΚ (1).

(9)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 µέρος Α παράγραφος 1 στοιχείο α) της έκτης οδηγίας ΦΠΑ, επιτρέπεται στο
Βασίλειο των Κάτω Χωρών να συµπεριλάβει, στη βάση επιβολής του φόρου για την παροχή εµπορευµάτων ή
υπηρεσιών που περιλαµβάνουν εργασίες µετατροπής επενδυτικού χρυσού που τυγχάνει απαλλαγής, την αξία του
χρυσού που περικλείεται στο τελικό προϊόν, µε βάση την τρέχουσα τιµή της αγοράς για τον επενδυτικό χρυσό.
Άρθρο 2
Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 1 λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GAMA

(1) ΕΕ L 281 της 17.10.1998, σ. 31.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαρτίου 2000
για τις ενισχύσεις τις οποίες παρέχει εν Ιταλία η RIBS SpA, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού νόµου
αριθ. 700 της 19ης ∆εκεµβρίου 1983 τις σχετικές µε την εξυγίανση του τοµέα των ζαχαρότευτλων
(2000/257/ΕΚ)
της 11ης Μαΐου 1999], κατά της οποίας η ιταλική
κυβέρνηση άσκησε προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

(7)

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης για τις παρεµβάσεις υπέρ της µονάδας του Ostellato (εταιρεία CO.PRO B),
την οποία ανακοίνωσε µε την επιστολή της SG(96) D/1257
της 11ης Ιανουαρίου 1996.

(8)

Τον Αύγουστο του 1999, η ιταλική κυβέρνηση γνωστοποίησε τις ακόλουθες παρεµβάσεις: α) επιµέρους σχέδιο
PONTECO, β) επιµέρους σχέδιο COMAGRI, γ) αναδιαπραγµάτευση του δανείου της COPROB, δ) αναδιαπραγµάτευση του δανείου της SADAM-SECI και ε) αναδιαπραγµάτευση δανείου της ISI.

(9)

Επίσης, η ιταλική κυβέρνηση γνωστοποίησε στην Επιτροπή
το επιµέρους σχέδιο της SPAI SpA, το οποίο αφορούσε τον
τοµέα των κονσερβών, και το οποίο εγκρίθηκε στις 25
Μαρτίου 1992 σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο εξυγίανσης και
µετατροπής του τοµέα των ζαχαροτεύτλων για την περίοδο
1991/1996, που προέβλεπε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης γεωργοδιατροφικών δραστηριοτήτων σε περιοχές
όπου είχε καταστεί αναγκαίο να κλείσουν µονάδες
παραγωγής ζάχαρης. Εν συνεχεία, στις 11 Οκτωβρίου
1994, ανεκλήθη το επιµέρους σχέδιο SPAI SpA.

(10)

Οι αναφερόµενες στις αιτιολογικές σκέψεις 6, 7 και 8
παρεµβάσεις είναι κατ’ ουσίαν ανάλογες, τόσον ως προς
τους στόχους τους όσον και ως προς τα αποτελέσµατά
τους, µε τις προηγούµενες παρεµβάσεις που είχαν εφαρµοστεί στα πλαίσια των γενικών σχεδίων αναδιάρθρωσης, τις
οποίες και είχε εγκρίνει η Επιτροπή. Οι παρεµβάσεις αυτές
είναι επιβεβληµένες για να περατωθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του τοµέα και εάν δεν εγκριθούν, πρόκειται, αφενός
µεν, να κλονιστεί η εξυγίανση του τοµέα, αφετέρου δε, να
διαταραχθεί η οικονοµική ισορροπία χιλιάδων ενεργών
µικρών επιχειρήσεων στις διάφορες περιοχές τευτλοπαραγωγής.

(11)

οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 19841992 στις αναφερόµενες στις αιτιολογικές σκέψεις 6, 7 και
8 επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης ανέρχονται συνολικώς σε
66,9 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο, κατά µέσο όρο,
αντιστοιχεί µε το 0,5 %, περίπου, κατ’ έτος, της τιµής
παρέµβασης για τη ζάχαρη, µε όχι πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

(12)

Οι ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί αφορούν όλες σχεδόν
τις ενεργούς βιοµηχανικές µονάδες του τοµέα, γεωργικής
εκτάσεως κατά προσέγγισιν 265 000 εκταρίων και συνολικού αριθµού 65 000, περίπου, γεωργικών εκµεταλλεύσεων
στις περιοχές παραγωγής ζαχαροτεύτλων.

την αίτηση την οποία υπέβαλε η κυβέρνηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας στις 4 Ιανουαρίου 2000,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του
Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1981, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης (1), επιτρέπει: i) να
χορηγούνται ενισχύσεις προσαρµογής στους παραγωγούς
ζαχαροτεύτλων και ενδεχοµένως στους παραγωγούς
ζάχαρης και ii) να προσαρµόζονται οι εν λόγω ενισχύσεις
όταν το απαιτούν έκτακτες ανάγκες που έχουν σχέση µε τα
σχέδια αναδιάρθρωσης του τοµέα της ζάχαρης, στην Ιταλία.

(2)

Η Ιταλία, µε τον εθνικό νόµο αριθ. 700 της 19ης ∆εκεµβρίου 1983, σχετικά µε τις «∆ιατάξεις για την εξυγίανση
του τοµέα των ζαχαροτεύτλων», συνέστησε τη δηµόσια εταιρεία χρηµατοδότησης RIBS SpA, στην οποία ανέθεσε να
χορηγεί στους παραγωγούς ζάχαρης τις ενισχύσεις τις
οποίες συνεπάγονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης, κυρίως υπό
µορφήν συµµετοχικής πίστωσης.

(3)

Η Ιταλία, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 46 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και των διαδοχικών τροποποιήσεών
του, έθεσε σε εφαρµογή δύο γενικά σχέδια αναδιάρθρωσης
του τοµέα των ζαχαροτεύτλων και µετατροπής του ίδιου
τοµέα κατά τη χρονική περίοδο 1984/1985-1995/1996,
τα οποία και ενέκρινε η Επιτροπή µε τις αποφάσεις που
γνωστοποίησε µε τις επιστολές SG(84) D/6750, της 23ης
Μαΐου 1984, και SG(91) D/11490, της 20ής Ιουνίου
1991.

(4)

Κατ’ εφαρµογήν των γενικών αυτών σχεδίων αναδιάρθρωσης,
η Ιταλική ∆ηµοκρατία υλοποίησε σειρά ειδικών παρεµβάσεων, υπέρ ορισµένων επιχειρήσεων, τις οποίες ενέκρινε η
Επιτροπή, και οι οποίες συνέβαλαν ώστε να αρχίσει µια
πραγµατική, ριζική αναδιάρθρωση του τοµέα.

(5)

Εξάλλου, πραγµατοποιήθηκαν συγκεκριµένες παρεµβάσεις οι
οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν, κατά την έννοια του άρθρου
88 της συνθήκης.

(6)

Η Επιτροπή, στο τέλος της διαδικασίας παράβασης την
οποία είχε κινήσει για τις παρεµβάσεις της RIBS υπέρ των
µονάδων του Celano (Nusan SpA και Sadan Abruzzo
SpA) και του Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglionese
SpA), εξέδωσε απόφαση εν µέρει αρνητική [C(1999) 1363

(1) ΕΕ L 177 της 1.7.1981, σ. 4· κανονισµός που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 (ΕΕ L 252 της
25.9.1999, σ. 1).
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(13)

Η SPAI SpA τελεί, σήµερα, υπό εκκαθάριση και ότι στη
διαδικασία εκκαθάρισης επεµβαίνει η RIBS.

(14)

Εποµένως, συντρέχουν έκτακτοι λόγοι ώστε οι ενισχύσεις τις
οποίες έχει χορηγήσει η ιταλική κυβέρνηση να µπορούν να
θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, υπό τους
όρους τους οποίους προβλέπει η παρούσα απόφαση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ακόλουθες παρεµβάσεις της δηµόσιας χρηµατοδοτικής εταιρείας (RIBS
SpA):
— επιµέρους σχέδιο PONTECO, της 19ης ∆εκεµβρίου 1989, ως
προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους 5 297 000 ευρώ,
— επιµέρους σχέδιο COMAGRI, της 21ης Σεπτεµβρίου 1990, ως
προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους 15 920 000 ευρώ,
— αναδιαπραγµάτευση του δανείου προς την COPROB, της 25ης
Μαρτίου 1992, ως προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους
2 286 000 ευρώ,
— αναδιαπραγµάτευση του δανείου προς τη SADAM-SECI, της
25ης Μαρτίου 1992, ως προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους
376 000 ευρώ,
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— αναδιαπραγµάτευση του δανείου προς την ISI, της 2ας Αυγούστου 1991, ως προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους
20 370 000 ευρώ, και
— παρεµβάσεις υπέρ της COPROB, της 28ης Ιουνίου 1990, που
τελούν υπό διαδικασία παράβασης, ως προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους 847 000 ευρώ.
2.
Ωσαύτως, θεωρείται ότι συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά η
παρέµβαση στην οποία προέβη η RIBS SpA υπέρ της SPAI SpA,
στις 25 Μαρτίου 1992, ως προς ακαθάριστη επιδότηση ύψους
8 567 000 ευρώ.
3.
Η ιταλική κυβέρνηση εξουσιοδοτείται να χορηγήσει, υπέρ των
δικαιούχων των ενισχύσεων που απετέλεσαν αντικείµενο της εν
µέρει αρνητικής απόφασης C(1999) 1363 της 11ης Μαΐου 1999,
ενίσχυση ισοδύναµη προς τα ποσά τα οποία αυτοί θα όφειλαν να
αποδώσουν.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. CAPOULAS SANTOS
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαρτίου 2000
για τον ορισµό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των
ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων
(2000/258/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονοµικού
ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που δεν
υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο
τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ένα σύστηµα εναλλακτικό της καραντίνας για τις εισαγωγές ορισµένων
οικόσιτων σαρκοφάγων σε ορισµένα κράτη µέλη απαλλαγµένα της λύσσας. Το σύστηµα αυτό προϋποθέτει
τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του εµβολιασµού των ζώων αυτών µε µέτρηση του τίτλου αντισωµάτων.

(2)

Για να εξασφαλισθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου των εργαστηρίων τα οποία θα πραγµατοποιήσουν τις εν λόγω αναλύσεις, πρέπει να προβλεφθεί η κοινοτική έγκριση των εργαστηρίων αυτών.

(3)

Η έγκριση των εργαστηρίων πρέπει να συντονίζεται από ένα κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τα θέµατα
αυτά.

(4)

Το εργαστήριο της γαλλικής υπηρεσίας υγειονοµικής ασφάλειας των τροφίµων, του Nancy (Agence
franςaise de sécurité sanitaire des aliments de Nancy, AFSSA Nancy) πληροί τους όρους για να ορισθεί
ως κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τα θέµατα αυτά.

(5)

Το εν λόγω εργαστήριο αναφοράς µπορεί να λάβει κοινοτική ενίσχυση σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες
στον κτηνιατρικό τοµέα (2).

(6)

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 (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το εργαστήριο της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, του Nancy (AFSSA Nancy), τα
στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ορίζεται ως το ειδικό ινστιτούτο υπεύθυνο για τον καθορισµό
των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών
εµβολίων.
Άρθρο 2
Οι αποστολές του εργαστηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/176/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
117 της 24.5.1995, σ. 23).
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 (ΕΕ L
160 της 26.6.1999, σ. 103).
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 3
Το εργαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανακοινώνει στην Επιτροπή τον κατάλογο των εργαστηρίων της
Κοινότητας που θα εγκριθούν για την πραγµατοποίηση των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων. Τα εργαστήρια εγκρίνονται κατά τρόπο ενιαίο, µε τη διαδικασία του άρθρου
5 παράγραφος 2.
Άρθρο 4
Τα παραρτήµατα της παρούσας απόφασης τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.
Άρθρο 5
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 1 της
απόφασης 68/361/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) («επιτροπή»).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις
µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. CAPOULAS SANTOS

(1) ΕΕ L 255 της 18.10.1968, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στοιχεία του AFSSA Nancy
Εργαστήριο µελετών για τη λύσσα και την παθολογία των άγριων ζώων
Domaine de Pixérécourt
BP 9
F-54220 Malzéville
Τηλ.: (33) 383 29 89 50
Φαξ: (33) 383 29 89 59
E-mail: maubert@fitech.fr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το ειδικό ινστιτούτο για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων αναλαµβάνει:
— να συντονίζει τη διαµόρφωση, την τελειοποίηση και την τυποποίηση των µεθόδων ορολογικής µέτρησης του τίτλου σε
σαρκοφάγα εµβολιασµένα κατά της λύσσας,
— να αξιολογεί τα εργαστήρια για τα οποία τα κράτη µέλη έχουν ζητήσει έγκριση για την διεξαγωγή των αναλύσεων της πρώτης
περίπτωσης. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης διαβιβάζεται στην Επιτροπή για τους σκοπούς της εγκρίσεως αυτών,
— να καταρτίζει τον κατάλογο των εργαστηρίων της Κοινότητας που έχουν εγκριθεί για την πραγµατοποίηση των αναλύσεων
αυτών,
— να παρέχει όλες τις χρήσιµες πληροφορίες για τις µεθόδους ανάλυσης και τις συγκριτικές δοκιµές των εργαστηρίων αυτών και
να οργανώνει σεµινάρια κατάρτισης και τελειοποίησης του προσωπικού τους,
— να οργανώνει τις διεργαστηριακές δοκιµασίες καταλληλότητος,
— να συνεργάζεται µε τα εργαστήρια που έχουν αναλάβει τις αναλύσεις αυτές στις τρίτες χώρες και να προτείνει στην Επιτροπή
διαδικασία έγκρισης αυτών,
— να παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη όσον αφορά τα θέµατα αυτά, ιδιαίτερα
όταν υπάρχουν αµφισβητήσεις µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τα αποτελέσµατα των αναλύσεων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 325/99/COL
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριµένων µεθοριακών σταθµών επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη
Νορβηγία για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα και ζώα από τρίτες χώρες
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συµφωνία ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 109 και το πρωτόκολλο αριθ. 1,
τη συµφωνία για τη δηµιουργία Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο δ) και το πρωτόκολλο αριθ. 1,
την πράξη που αναφέρεται στο σηµείο 1.1.4 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας ΕΟΧ για τον
καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου), όπως προσαρµόστηκε από το
πρωτόκολλο αριθ. 1 συµφωνίας ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 6,
την πράξη που αναφέρεται στο σηµείο 1.1.5 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας ΕΟΧ για τον
καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και
90/675/ΕΟΚ (οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου), όπως προσαρµόστηκε από το πρωτόκολλο αριθ. 1 της
συµφωνίας ΕΟΧ, και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιµώντας:
ότι στην πράξη που αναφέρεται στο σηµείο 1.2.39 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας ΕΟΧ για
την κατάρτιση καταλόγων µεθοριακών σταθµών επιθεώρησης που είναι εγκεκριµένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα και ζώα από τρίτες χώρες, για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων όσον αφορά τους
ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τους εµπειρογνώµονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και για ακύρωση της
απόφασης 96/742/ΕΚ (απόφαση 97/778/ΕΚ της Επιτροπής) έχει καθορισθεί κατάλογος εγκεκριµένων µεθοριακών
σταθµών επιθεώρησης στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ότι ο κατάλογος µεθοριακών σταθµών επιθεώρησης, όσον αφορά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, πρέπει να
αποτελέσει το αντικείµενο απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά µε εγκεκριµένους µεθοριακούς
σταθµούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία·
ότι η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν προτείνει σταθµούς επιθεώρησης τους οποίους υπέβαλαν προς έγκριση από
την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ·
ότι οι προτάσεις της Ισλανδίας και της Νορβηγίας περιλαµβάνουν µεθοριακούς σταθµούς επιθεώρησης που δεν
λείπουν από το παράρτηµα της πράξης που αναφέρεται στο σηµείο 1.2.39 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος Ι
της συµφωνίας ΕΟΧ, ενώ δεν περιλαµβάνουν µεθοριακούς σταθµούς επιθεώρησης που υπάρχουν στον κατάλογο
στο προαναφερθέν παράρτηµα·
ότι η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει προχωρήσει στην επιθεώρηση όλων των προτεινόµενων µεθοριακών
σταθµών επιθεώρησης, σε στενή συνεργασία µε τις υπεύθυνες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις
αρµόδιες αρχές της Ισλανδίας και της Νορβηγίας·
ότι οι επιθεωρήσεις κατέδειξαν ότι οι µεθοριακοί σταθµοί επιθεώρησης που αναφέρονται στο παράρτηµα µπορούν
να εγκριθούν·
ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της κτηνιατρικής επιτροπής
της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

1. Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε προϊόντα και ζώα που εισάγονται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία από τρίτες χώρες
πρέπει να διενεργούνται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές στους εγκεκριµένους µεθοριακούς σταθµούς
επιθεώρησης που αναφέρονται στο παράρτηµα.
2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2000.
3. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.
4. Το κείµενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Knut ALMESTAD

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των εγκεκριµένων µεθοριακών σταθµών επιθεώρησης
1=

Όνοµα

2=

Κωδικός Amino

3=

Τύπος
A=
F =
P =
R=

4=

Προϊόντα
HC
NHC
-NT
-T

5=

Αερολιµένας
Σιδηροδροµικός σταθµός
Λιµένας
Σταθµός οδικού ελέγχου
=
=
=
=

Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση
Άλλα προϊόντα
Καµία απαίτηση όσον αφορά τη θερµοκρασία
Προϊόντα κατεψυγµένα/µε απλή ψύξη

Ζώντα ζώα (βλέπε απόφαση 94/957/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης ∆εκεµβρίου 1994)
U = Οπληφόρα: βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, άγρια και κατοικίδια µονώνυχα
E = Εγγεγραµµένα ιπποειδή όπως ορίζονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ
O = Άλλα ζώα

4-5 Ειδικές παρατηρήσεις
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

= Έλεγχος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18
παράγραφος 4 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου
= Μόνο συσκευασµένα προϊόντα
= Μόνο αλιευτικά προϊόντα
= Μόνο ζωικές πρωτεΐνες
= Μόνο δέρµατα
= Μόνο άχυρο και σανός
= Μόνο σπέρµα και έµβρυα
= Μόνο µαλλί
= Ισλανδικά πόνι (µόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο)
= Μόνο χοιροειδή από την Κύπρο
= Μόνο από τη Μάλτα
= Μόνο ιπποειδή
= Μόνο τροπικά ψάρια
= Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόµορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά εκτός από στρουθιονίδες
= Μόνο ζώα για ζωολογικούς κήπους
= Μόνο ζωοτροφές χύδην
= Μόνο από την Ουγγαρία
Χώρα: Ισλανδία
1

2

3

4

Akureyri

1700499

P

HC(1)(3), NHC(4)

Eskifjörður

1700599

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Hafnarfjörður

1700299

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Ísafjörður

1700399

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Keflavík Airport

1700799

A

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Reykjavik

1700199

P

HC(1)(3), NHC(4)

5

O
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Χώρα: Νορβηγία
1

2

3

4

Borg

1501499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Båtsfjord

1501199

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Finnsnes

1501899

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Hammerfest

1501099

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Honningsvåg

1501799

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Kristiansund

1500299

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Oslo

1500199

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Oslo

1501399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Skjervøy

1502099

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Sortland

1501699

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Stavanger

1500399

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Storskog

1501299

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

Tromsø

1500999

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Trondheim

1500799

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Vadsø

1501599

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

Ålesund

1500699

P

HC-T(1,3), HC-NT(1,3)

5

E, (10)

U, E, O

U, E, O

