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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των σιτηρών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 (4) προβλέπει ότι η τιµή παρέµβασης
αποτελεί αντικείµενο µηνιαίων προσαυξήσεων. Ο µηχανισµός αυτός έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη, έως
ένα βαθµό, τα έξοδα εναποθήκευσης και τόκων για την αποθεµατοποίηση σιτηρών στην Κοινότητα, καθώς
και η ανάγκη διάθεσης των αποθεµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς. Σύµφωνα µε την προσέγγιση
που έχει υιοθετηθεί κατά τη µεταρρύθµιση των κοινών οργανώσεων αγοράς στο πλαίσιο του Προγράµµατος
∆ράσης 2000 και για να καταστεί δυνατό στους παραγωγούς να προγραµµατίσουν την παραγωγή τους επί
περισσότερα έτη, πρέπει να καθοριστεί ο αριθµός και το ποσό των µηνιαίων προσαυξήσεων χωρίς χρονικό
περιορισµό, χωρίς ωστόσο αυτό να προδικάζει ότι δεν θα πραγµατοποιούνται οι αναθεωρήσεις οι οποίες θα
δικαιολογούνται στο µέλλον.

(2)

Πρέπει, µε την ευκαιρία της παρούσας τροποποίησης του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, µε σκοπό την
απλούστευση και τη νοµοθετική σαφήνεια, να καταργηθούν παλαιές διατάξεις που δεν είναι επίκαιρες.

(3)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 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),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η τιµή παρέµβασης αποτελεί αντικείµενο µηνιαίων προσαυξήσεων σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος ∆.»
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 86 Ε της 24.3.2000, σ. 1.
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 17.
ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 (ΕΕ L
160 της 26.6.1999, σ. 18).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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EL

2. Τα άρθρα 20 και 22 διαγράφονται.
3. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 23
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή σιτηρών, καλούµενη στο εξής “η επιτροπή”.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε έναν µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
Μηνιαίες προσαυξήσεις που εφαρµόζονται στην τιµή παρέµβασης
(ευρώ/τόνο)
Περίοδος 2000/01

Από την περίοδο
2001/02

Ιούλιος

—

—

Αύγουστος

—

—

Σεπτέµβριος

—

—

Οκτώβριος

—

—

Νοέµβριος

1

0,93

∆εκέµβριος

2

1,86

Ιανουάριος

3

2,79

Φεβρουάριος

4

3,72

Μάρτιος

5

4,65

Απρίλιος

6

5,58

Μάιος

7

6,51

Ιούνιος

7

6,51»

Μήνας

Άρθρο 2
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, 17 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GLAVANY

29.7.2000

29.7.2000

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1667/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για τη τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 (4) προβλέπει ότι η τιµή παρέµβασης
αποτελεί αντικείµενο µηνιαίων προσαυξήσεων. Ο µηχανισµός αυτός έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη, έως
ένα βαθµό, το κόστος εναποθήκευσης και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα για την αποθεµατοποίηση του
ρυζιού στην Κοινότητα, καθώς και η ανάγκη διάθεσης των αποθεµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες της
αγοράς. Σύµφωνα µε την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί κατά τη µεταρρύθµιση των κοινών οργανώσεων
αγοράς στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 και για να καταστεί δυνατό στους παραγωγούς να
προγραµµατίσουν την παραγωγή τους επί περισσότερα έτη, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσό των µηνιαίων
προσαυξήσεων χωρίς χρονικό περιορισµό, χωρίς ωστόσο αυτό να προδικάζει ότι δεν θα πραγµατοποιούνται
οι αναθεωρήσεις οι οποίες θα δικαιολογούνται στο µέλλον. Λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της σταθερότητας
των τιµών και των επιτοκίων, δικαιολογείται να διατηρηθεί το ισχύον ποσό των προσαυξήσεων.

(2)

Στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης στους παραγωγούς ρυζιού, το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 καθορίζει µια εθνική έκταση βάσης για κάθε κράτος µέλος παραγωγό, µε εξαίρεση τη Γαλλία και
την Ελλάδα, για τις οποίες καθορίζονται δύο εκτάσεις βάσης. Θα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτηµα της
Ελλάδας να περιληφθούν οι νοµοί Καβάλας και Αιτωλοακαρνανίας στην ίδια έκταση βάσης µε τη
Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και τη Φθιώτιδα, δεδοµένου ότι σε όλους αυτούς τους νοµούς η καλλιέργεια του
ρυζιού είναι παραδοσιακή. Το ολικό εµβαδόν επιφανείας της κάθε έκτασης βάσης και το ποσό της
αντισταθµιστικής πληρωµής παραµένουν αµετάβλητα.

(3)

Θα πρέπει, µε την ευκαιρία της παρούσας τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, µε σκοπό
την απλούστευση και τη νοµοθετική σαφήνεια, να καταργηθούν παλαιές διατάξεις που δεν είναι επίκαιρες.

(4)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 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),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η τιµή παρέµβασης αποτελεί αντικείµενο µηνιαίων προσαυξήσεων κατά τη διάρκεια καθενός από τους
τέσσερις µήνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Η τιµή που λαµβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
για το µήνα Ιούλιο ισχύει µέχρι τις 31 Αυγούστου.
Από την περίοδο εµπορίας 2000/01, το ποσό κάθε µιας των µηνιαίων προσαυξήσεων ισούται µε 2 ευρώ ανά
τόνο.»
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 86 Ε της 24.3.2000, σ. 3.
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 17.
ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (ΕΕ L
265 της 30.9.1998, σ. 4).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.

Τα ποσά της αντισταθµιστικής πληρωµής καθορίζονται ως εξής:
(EUR/ha)
1997/98

1998/99

1999/2000
και επόµενα

111,44

222,89

334,33

96,35

192,70

289,05

131,80

263,60

395,40

— Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών,
Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας
και Φθιώτιδας

131,27

262,55

393,82

— Άλλοι νοµοί

131,27

262,55

393,82

Ιταλία

106,00

212,00

318,01

Πορτογαλία

106,18

212,36

318,53

Ισπανία
Γαλλία
— Μητροπολιτικό έδαφος
— Γαλλική Γουιάνα
Ελλάδα

Με στόχο να εξασφαλιστεί ο καλύτερος προσανατολισµός της παραγωγής, τα ποσά της αντισταθµιστικής
πληρωµής είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται µε προσαυξήσεις και µειώσεις, ανά ποικιλία.
Οι αντισταθµιστικές πληρωµές καταβάλλονται µεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου, µετά την
έναρξη της τρέχουσας περιόδου.
4.
∆ηµιουργεiται εθνική έκταση βάσης για κάθε κράτος µέλος παραγωγό. Ωστόσο, για τη Γαλλία και την
Ελλάδα, δηµιουργούνται δύο εκτάσεις βάσης. Οι εκτάσεις βάσης καθορίζονται ως εξής:
Ισπανία:

104 973 εκτάρια

Γαλλία:
— Μητροπολιτικό έδαφος
— Γαλλική Γουιάνα

24 500 εκτάρια
5 500 εκτάρια

Ελλάδα:
— Νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδας
— Άλλοι νοµοί

22 330 εκτάρια
2 561 εκτάρια

Ιταλία:

239 259 εκτάρια

Πορτογαλία:

34 000 εκτάρια.»

3. Το άρθρο 20 διαγράφεται.
4. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή σιτηρών ιδρυθείσα από το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (*), καλουµένη εφεξής “η επιτροπή”.
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2.
Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.»
Άρθρο 2
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, 17 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GLAVANY
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1668/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 περί προβλέψεως ειδικών µέτρων για την
προώθηση της εκτροφής µεταξοσκωλήκων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(2)

(3)

µεταξόσπορους που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0511 99 80,
που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα.
2.
Η ενίσχυση χορηγείται στο σηροτρόφο για τα κουτιά
µεταξόσπορου που χρησιµοποίησε, µε την προϋπόθεση ότι αυτά
περιέχουν ελάχιστη ποσότητα η οποία θα καθοριστεί και ότι η
εκτροφή ευοδώθηκε.
3.
Το ποσό της ενίσχυσης ανά κουτί µεταξόσπορου που έχει
χρησιµοποιηθεί καθορίζεται σε 133,26 ευρώ.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 (4) προβλέπει τον ετήσιο
καθορισµό του ποσού της κοινοτικής ενίσχυσης για τους
µεταξοσκώληκες που εκτρέφονται στην Κοινότητα. Σύµφωνα
µε τη µέθοδο που ακολουθήθηκε κατά τη µεταρρύθµιση των
κοινών οργανώσεων αγοράς στο πλαίσιο του Προγράµµατος
∆ράσης 2000 και για να µπορέσουν οι επιχειρηµατίες να
καταστρώσουν
πλέον
µακροχρόνια
προγράµµατα
παραγωγής, πρέπει να καθοριστεί η ενίσχυση χωρίς χρονικό
περιορισµό, χωρίς αυτό εντούτοις να προδικάζει τις
αναθεωρήσεις που θα πρέπει να γίνουν µελλοντικά.
Πρέπει να καθοριστεί το ποσό της ενίσχυσης κατά τρόπο
ώστε να διασφαλιστεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους σηροτρόφους.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 845/72 θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου,της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
1.
Θεσπίζεται ενίσχυση για τους µεταξοσκώληκες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0106 00 90, καθώς και για τους
(1) ΕΕ C 86 Ε της 24.3.2000, σ. 9.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 17.
4
( ) ΕΕ L 100 της 27.4.1972, σ. 1· κανονισµός, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2059/92 (ΕΕ L 215 της
30.7.1992, σ. 19).
5
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Οι λεπτοµέρειες αυτές αφορούν, κυρίως, την ελάχιστη ποσότητα
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τις πληροφορίες
που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή και
οποιοδήποτε µέτρο ελέγχου προκειµένου να προστατευθούν τα
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας από τις απάτες και
άλλες παρατυπίες.»
3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιροπή διαχείρισης
λίνου και κάνναβης που συστάθηκε βάσει του άρθρου 11 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1970, περί κοινής οργάνωσεως αγοράς στον τοµέα του
λίνου και της κάνναβης (*).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης Ι999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GLAVANY
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα
του προβείου και αιγείου κρέατος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98 τροποποιείται ως εξής:

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

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2467/98 (4) προβλέπει ότι η τιµή βάσης για τα σφάγια
προβάτων πρέπει να καθορίζεται σε ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2. Προβλέπει επίσης ότι η τιµή βάσης καθορίζεται κατά εποχές για να ληφθούν υπόψη οι κανονικές
εποχιακές διακυµάνσεις της κοινοτικής αγοράς του προβείου κρέατος. Η χρησιµοποίηση παραµέτρων έχει ως αποτέλεσµα να καθοριστούν οι τιµές στα επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

(2)

Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά τη
µεταρρύθµιση των κοινών οργανώσεων αγοράς στο πλαίσιο
του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 και για να καταστεί
δυνατό στους παραγωγούς να προγραµµατίσουν την
παραγωγή τους επί περισσότερα έτη, πρέπει να καθοριστεί η
τιµή βάσης χωρίς χρονικό περιορισµό, χωρίς αυτό εντούτοις
να προδικάζει τις αναθεωρήσεις που θα ήταν δικαιολογηµένες.

(3)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2467/98 θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 3
Για το 2001 και τις επόµενες περιόδους εµπορίας, η τιµή βάσης
καθορίζεται σε 504,07 ευρώ ανά χιλιόγραµµα βάρους σφαγίου.
Η τιµή βάσης καθορίζεται κατά εποχές, λαµβάνοντας υπόψη τις
κανονικές εποχιακές διακυµάνσεις της κοινοτικής αγοράς του
προβείου κρέατος, και καθορίζεται εβδοµαδιαίως σύµφωνα µε
τις ενδείξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.
Εκτός από αντίθετη απόφαση που θα θεσπιστεί από το Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής, η περίοδος εµπορίας αρχίζει την πρώτη
∆ευτέρα του Ιανουαρίου και λήγει την παραµονή της ηµέρας
αυτής του επόµενου έτους.»
2. Το άρθρο 24 διαγράφεται.
3. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 25
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης
προβατοειδών-αιγοειδών, καλούµενη στο εξής “η επιτροπή”.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε έναν µήνα.
3.
Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»
4. Το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού καθίσταται παράρτηµα
ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2467/98.
Άρθρο 2
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, 17 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GLAVANY

(1) EE C 86 E της 24.3.2000, σ. 11.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16.5.2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ. 17.
4
( ) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 1.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Τιµές βάσης κατά εποχές
(ευρώ/100 kg βάρους σφαγίου)
Εβδοµάδα

Τιµή βάσης

Εβδοµάδα

Τιµή βάσης

1

515,06

27

483,55

2

518,58

28

481,20

3

522,67

29

480,01

4

525,59

30

479,45

5

528,51

31

478,83

6

531,42

32

478,83

7

534,35

33

478,83

8

537,27

34

478,83

9

539,61

35

478,83

10

541,94

36

478,83

11

543,11

37

478,83

12

543,11

38

478,83

13

541,94

39

478,86

14

540,30

40

478,98

15

538,09

41

479,10

16

534,94

42

479,20

17

532,60

43

479,30

18

529,09

44

480,00

19

525,59

45

480,95

20

520,92

46

482,00

21

515,08

47

483,20

22

509,23

48

486,10

23

502,24

49

490,75

24

496,39

50

496,60

25

491,72

51

503,85

26

487,05

52

511,50»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
συµπληρώνουν την κοινοτική ενίσχυση µε εθνική συνεισφορά, ενδεχοµένως µέσω εισφοράς που θα βαρύνει τον
γαλακτοκοµικό τοµέα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 (4)
προβλέπει ότι παρέχεται κοινοτική ενίσχυση για τη
χορήγηση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων στους
µαθητές, εντός των σχολικών ιδρυµάτων, µε επιδιωκόµενο
στόχο την ενθάρρυνση της κατανάλωσης γάλακτος από τους
νέους. Από την αξιολόγηση του εν λόγω µέτρου προέκυψε
ότι το καθεστώς της παροχής γάλακτος στους µαθητές,
εντός των σχολικών ιδρυµάτων, έχει επίπτωση, µολονότι
περιορισµένη, στο ισοζύγιο της αγοράς γαλακτοκοµικών
προϊόντων. Από την αξιολόγηση προέκυψε περαιτέρω ότι,
αν καταργηθεί το µέτρο και εάν εναπόκειται πλέον στα
κράτη µέλη να προβλέπουν τα σχετικά µέτρα για το επιδοτούµενο γάλα προς τους µαθητές των σχολικών ιδρυµάτων,
οι διαθέσιµες ποσότητες και, κατά συνέπεια, η κατανάλωση
γαλακτοκοµικών προϊόντων στα σχολικά ιδρύµατα θα µειωθεί περαιτέρω. Εντάσσεται λοιπόν στους στόχους της
κοινής γεωργικής πολιτικής η συνέχιση του µέτρου, αλλά µε
µειωµένο επίπεδο κοινοτικής ενίσχυσης.

Άρθρο 1
Στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Ως συµπλήρωµα της ενίσχυσης, τα κράτη µέλη µπορούν
να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για την χορήγηση στους µαθητές, εντός των σχολικών ιδρυµάτων, των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρηµατοδοτούν την εθνική τους ενίσχυση µε εισφορά που θα βαρύνει
τον γαλακτοκοµικό τοµέα ή µε κάθε άλλη συνεισφορά του
γαλακτοκοµικού τοµέα.
3.
Στην περίπτωση του πλήρους γάλακτος, η κοινοτική ενίσχυση είναι ίση µε το 75 % της ενδεικτικής τιµής για το γάλα.
Στην περίπτωση των άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων, το
ύψος των ενισχύσεων ορίζεται λαµβανοµένης υπόψη της περιεκτικότητας σε συστατικά γάλακτος των σχετικών προϊόντων.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. PARLY

(1) ΕΕ C 89 της 28.3.2000, σ. 22.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 3 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 27 Απριλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/2000 (ΕΕ L 118 της 19.5.2000, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1671/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 όσον αφορά προσωρινή παρέκκλιση για τις
εισαγωγές µπίρας στη Φινλανδία µε απαλλαγή από δασµούς
2, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν το ποσό αυτό σε
90 ευρώ για ταξιδιώτες κάτω των δεκαπέντε ετών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Η Φινλανδία ζήτησε παρέκκλιση από αυτές τις τιµές και τη
δυνατότητα εφαρµογής ποσοτικού περιορισµού στις εισαγωγές µπίρας από τρίτες χώρες µε απαλλαγή από δασµούς.

(6)

Αυτό το όριο θα πρέπει να καθορισθεί σε ποσότητα όχι
κάτω των έξι λίτρων µπίρας, λαµβανοµένης υπόψη της γεωγραφικής θέσης της Φινλανδίας και των οικονοµικών δυσχερειών των φινλανδών εµπόρων λιανικής που ευρίσκονται
στις παραµεθόριες περιοχές, καθώς και του σηµαντικού διαφυγόντος κέρδους που προκαλεί η αύξηση των εισαγωγών
µπίρας από τρίτες χώρες µε απαλλαγή από δασµούς.

(7)

Θα πρέπει να τεθεί χρονικός περιορισµός για την παρέκκλιση αυτή, προκειµένου να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση
των ταξιδιωτών σε όλη την Κοινότητα µετά από µια µεταβατική περίοδο.

(8)

Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί δύο έτη περισσότερο από τον περιορισµό που εφαρµόζεται για τη µπίρα
που εισάγεται στη Φινλανδiα από άλλα κράτη µέλη, προκειµένου να µπορέσει το φινλανδικό λιανικό εµπόριο να προσαρµοστεί στη νέα κατάσταση,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 26,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 26 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό καθεστώς,
την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (3) παρέχει στη Φινλανδία το δικαίωµα να διατηρήσει ποσοτικό περιορισµό 15 λίτρων για την αγορά µε απαλλαγή από δασµούς µπίρας από άλλα κράτη µέλη, όπως
ορίζεται στην πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
Η Φινλανδία θα πρέπει να θεσπίσει µέτρα προκειµένου να
διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές µπίρας από τρίτες χώρες δεν
τυγχάνουν ευνοϊκότερων όρων από τις αγορές από άλλα
κράτη µέλη.
Το άρθρο 45 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του
Συµβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του
κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (4), προβλέπει
ότι παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα εµπορεύµατα που
περιέχονται στις αποσκευές των προερχοµένων από τρίτες
χώρες ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς
εµπορικό χαρακτήρα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 παρεµβάλλεται το ακόλουθο
άρθρο:
«Άρθρο 47β

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 47 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
918/83, η συνολική αξία της µπίρας που γίνεται δεκτή
ατελώς κατά την εισαγωγή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 175
ευρώ ανά ταξιδιώτη. Σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 24 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/99/ΕΚ (ΕΕ L 8 της 11.1.1997, σ. 12).
(4) ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 355/94, (ΕΕ L 46 της
18.2.1994, σ. 5).

Κατά παρέκκλιση από τις τιµές που καθορίζονται στο άρθρο
47, επιτρέπεται στη Φινλανδία, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005,
να εφαρµόζει ποσοτικό περιορισµό όχι κάτω των έξι λίτρων για
τις εισαγωγές µπίρας µε απαλλαγή από δασµούς.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. PARLY
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουλίου 2000
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 για την θέσπιση καθεστώτος στήριξης των
παραγωγών ορισµένων αροτραίων καλλιεργειών, ώστε να υπάγονται σε αυτόν το λίνο και η κάνναβη που
προορίζονται για την παραγωγή ινών
τραίων καλλιεργειών που δεσπίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1251/1999 (6). Εξάλλου, για τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες δικαιολογείται από τη διατήρηση της οικονοµικής δραστηριότητας, έχει προβλεφθεί η χορήγηση ενίσχυσης στη µεταποίηση του αχύρου λίνου και κάνναβης στα
πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως
της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που
προορίζονται για την παραγωγή ινών (7). Η ενίσχυση στην
µεταποίηση θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της τιµής
αγοράς του αχύρου λίνου και κάνναβης και να καταστήσει
την καλλιέργεια αποδοτικότερη για τους παραγωγούς.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινή γεωργική πολιτική επιδιώκει την υλοποίηση των
στόχων που αναφέρονται στην συνθήκη, λαµβανοµένης
υπόψη της κατάστασης της αγοράς.

(2)

Στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης παρατηρήθηκε
βαθιά µεταλλαγή από την έναρξη ισχύος του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1380/70 του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
1970, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
λiνου και της κάνναβης (5). Στις παραδοσιακές καλλιέργειες
λίνου που προορίζονται κυρίως για την παραγωγή µακρών
ινών κλωστικής χρήσης και στις παραδοσιακές χρήσεις ινών
κάνναβης προσετέθη η παραγωγή λίνου και κάνναβης που
προορίζονται για µια νέα αγορά βραχειών ινών. Οι ίνες
αυτές είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για νέα υλικά και,
για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η παραγωγή
τους ώστε να ευνοηθούν και οι καινοτόµοι και ελπιδοφόρες
αγορές.

(3)

(4)

Λόγω του ελκυστικού τους χαρακτήρα, οι προβλεπόµενες
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 ενισχύσεις προκάλεσαν σε ορισµένα κράτη µέλη, καλλιέργειες απλώς κερδοσκοπικές. Τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση
αυτού του φαινοµένου κατέληξαν στο να καταστεί περισσότερο περίπλοκη η νοµοθεσία που εφαρµόζεται στον τοµέα
αυτό και δεν επέτυχαν πάντοτε τα σκοπούµενα αποτελέσµατα.
Προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η αγορά του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται
για την παραγωγή ινών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η
χορηγούµενη ενίσχυση στους γεωργούς θα είναι σε επίπεδο
συγκρίσιµο µε εκείνο των ανταγωνιστικών καλλιεργειών.
Προς τούτο και µεριµνώντας για απλούστευση της εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, θα πρέπει να υπαχθούν οι τοµείς αυτοί
στο καθεστώς στηρίξεως των παραγωγών ορισµένων αρο-

(1) ΕΕ C 56 Ε της 29.2.2000, σ. 17.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 6 Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 3.
4
( ) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 (ΕΕ L 327 της
14.12.1999, σ. 7).

(5)

Για το αρµονικό πέρασµα προς το επίπεδο στήριξης που
προβλέπεται για τα σιτηρά, και προκειµένου να επιλυθούν
και οι παρούσες δυσχέρειες που συνδέονται µε την ύπαρξη
καθεστώτων ενισχύσεως διαφορετικών για τις ποικιλίες
κλωστικού λίνου και ελαιούχου λίνου, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσό των ενισχύσεων για το λίνο και την κάνναβη
που προορίζονται για την παραγωγή ινών στο ίδιο επίπεδο
µε τους σπόρους λίνου, που πρέπει να συγκλίνει προς εκείνο
των σιτηρών κατά την περίοδο εµπορίας 2002-2003. Μια
συµπληρωµατική υποστήριξη στη Φινλανδία και τη Σουηδία,
σαν εκείνη που προβλέπεται για τις ανταγωνιστικές καλλιέργειες από το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999, δικαιολογείται και στην περίπτωση του λίνου και της
κάνναβης.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες καλλιέργειες λίνου και
κάνναβης που αναπτύχθηκαν ιδίως κοντά στις µεταποιητικές
επιχειρήσεις, η επιλεξιµότητα για το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 θα πρέπει να
επεκταθεί ώστε να καλύψει τις εν λόγω εκτάσεις και καλλιέργειες.

(7)

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτροπής από τους στόχους
που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,
πρέπει η χορήγηση της ενίσχυσης ανά εκτάριο για τον λίνο
και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών
να εξαρτηθεί από ορισµένους όρους καλλιέργειας.

(8)

Στην περίπτωση της κάνναβης θα πρέπει να προβλεφθούν
ειδικά µέτρα για να αποφευχθεί το να εµφιλοχωρήσουν
παράνοµες καλλιέργειες µεταξύ εκείνων για τις οποίες είναι
δυνατόν να χορηγηθούν ενισχύσεις βάσει της έκτασης και µε
τον τρόπο αυτό να διαταράξουν την κοινή οργάνωση της
αγοράς του προϊόντος αυτού. Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ότι οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται µόνο για τις
εκτάσεις στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ποικιλίες κάνναβης
που παρέχουν ορισµένα εχέγγυα όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ψυχοτρόπους ουσίες.

(6) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1. κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2704/1999 (ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ.
12).
7
( ) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος των ποσοτήτων
που είναι επιλέξιµες για την ενίσχυση στη µεταποίηση του
αχύρου στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,
πρέπει να καθοριστεί συσχέτιση µεταξύ της παραγωγής
αυτής και της εκτάσεως από την οποία προέρχεται και να
προβλεφθούν για τους παραγωγούς υποχρεώσεις αντίστοιχες µε εκείνες των οικείων µεταποιητών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Ο υπολογισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται χρησιµοποιώντας τη µέση απόδοση σιτηρών. Ωστόσο, όταν
ο αραβόσιτος αντιµετωπίζεται χωριστά, χρησιµοποιείται η απόδοση “αραβοσίτου” για τον αραβόσιτο και η απόδοση “σιτηρών
πλην αραβοσίτου” για τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, το
λιναρόσπορο, καθώς και για το λίνο και την κάνναβη που
προορίζονται για την παραγωγή ινών.»
2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, οι όροι «για το
λιναρόσπορο» αντικαθίστανται από τους όρους «για το λιναρόσπορο, καθώς και το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται
για την παραγωγή ινών».
3. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Στη Φινλανδία και στη Σουηδία βορείως του 62ου
παραλλήλου και σε µερικές παρακείµενες περιοχές µε ανάλογο
κλίµα που καθιστά τη γεωργία ιδιαίτερα δύσκολη για τα σιτηρά,
τους ελαιούχους σπόρους, τον λιναρόσπορο, καθώς και το λίνο
και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών,
εφαρµόζεται συµπληρωµατικό ποσό της ενίσχυσης βάσει
έκτασης ύψους 19 ευρώ ανά τόνο, πολλαπλασιαζόµενο επί την
απόδοση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ενισχύσεων στην έκταση.»
4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5α:
«Άρθρο 5α
1.
Για το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την
παραγωγή ινών, η ενίσχυση στην έκταση εξαρτάται, κατά
περίπτωση, από τη σύναψη µιας από τις συµβάσεις ή από την
κατάθεση της ανάληψης δέσµευσης που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1673/
2000.
Για την κάνναβη που προορίζεται για την παραγωγή ινών, η
ενίσχυση στην έκταση εξαρτάται επίσης από τη χρησιµοποίηση
ποικιλιών η περιεκτικότητα των οποίων σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν είναι ανώτερη από 0,2 %.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα σύστηµα ελέγχου της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη στο 30 % τουλάχιστον
των εκτάσεων καλλιέργειας κάνναβης προοριζόµενης για την
παραγωγή ινών, για τις οποίες εκτάσεις υποβάλλεται αίτηση
ενίσχυσης. Ωστόσο, στην περίπτωση που το κράτος µέλος
θεσπίσει σύστηµα εκ των προτέρων χορηγήσεως αδείας για την
εν λόγω καλλιέργεια, το ελάχιστο ποσοστό είναι 20 %.»
5. Στο άρθρο 7, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

29.7.2000

«Αιτήσεις ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να υποβάλλονται για
εκτάσεις που, στις 31 ∆εκεµβρίου 1991, εχρησιµοποιούντο για
µόνιµη βοσκή, µόνιµες καλλιέργειες, δενδροφυτείες ή για σκοπούς µη γεωργικούς. Ωστόσο, οι αιτήσεις ενίσχυσης για εκτάσεις αφιερωµένες στην καλλιέργεια λίνου ή κάνναβης προορισµένων για παραγωγή ινών και ενδεχοµένως στην σχετική υποχρεωτική προσωρινή παύση καλλιέργειας, είναι δυνατόν να υποβληθούν για εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκε ενίσχυση στα
πλαίσια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 του Συµβουλίου,
της 29ης Ιουνίου 1970, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα του λίνου και της κάνναβης (*), τουλάχιστον για µια από
τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως το 2000/01.
(*) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2702/1999 (ΕΕ L 327 της 14.12.1999, σ. 7).»
6. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο, µετά την έκτη περίπτωση, παρεµβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— αφορούν, για το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, τις λεπτοµέρειες που
αφορούν τις συµβάσεις και τις αναλήψεις δεσµεύσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5α,
— αφορούν, για την κάνναβη που προορίζεται για την
παραγωγή ινών, τα ειδικά µέτρα ελέγχου, καθώς και
τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν για το ποσοτικό προσδιορισµό της τετραϋδροκανναβινόλης.»
β) στο δεύτερο εδάφιο, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— είτε να εξαρτήσει τη χορήγηση των ενισχύσεων από
τη χρησιµοποίηση:
i) ειδικών σπόρων προς σπορά·
ii) πιστοποιηµένων σπόρων, στην περίπτωση του
σκληρού σίτου, καθώς και του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών·
iii) ορισµένων ποικιλιών, στην περίπτωση των
ελαιούχων σπόρων, του σκληρού σίτου, των λιναρόσπορων καθώς και του λίνου και της κάνναβης
που προορίζονται για την παραγωγή ινών,
— είτε να προβλέψει τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη
να εξαρτήσουν τη χορήγηση ενισχύσεων από παρόµοιες προϋποθέσεις.»
7. Στο παράρτηµα Ι, το σηµείο IV αντικαθίσταται από τα ακόλουθα σηµεία:
«Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

IV. ΛΙΝΟΣ
ex 1204 00

Σπόροι λίνου
(Linnum usitatissimum L.)

ex 5301 10 10

Λινάρι ακατέργαστο ή µουσκεµένο που προορίζεται για την παραγωγή ινών
(Linnum usitatissimum L.)

V. ΚΑΝΝΑΒΗ
ex 5302 10 00

Κάνναβη ακατέργαστο ή µουσκεµένο που
προορίζεται για την παραγωγή των ινών
(Cannabis sativa L.)»
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, τα κράτη µέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδεχόµενη αναθεώρηση των σχεδίων περιφερειοποίησης προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτά τα στοιχεία που αφορούν το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, το
αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2000.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2001/02.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VÉDRINE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουλίου 2000
περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών
τρόπο αυτό πλεονεκτήµατος που δεν είναι σύµφωνο µε τους
_ στόχους τον καθεστώτος στήριξης που προορίζεται για τη
µεταποίηση τον άχυρου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν,
αφενός µεν, την αγορά µακρών ινών λίνου και, αφετέρου,
εκείνη των βραχειών ινών λίνου και των ινών κάνναβης, θα
πρέπει να διαφοροποιηθεί η ενίσχυση συναρτήσει εκάστης
των δύο κατηγοριών λαµβανοµένων ινών. Για να διασφαλιστεί συνολικό επίπεδο στήριξης που επιτρέπει στην παραδοσιακή παραγωγή µακρών ινών λίνου να επιβιώσει µε όρους
που πλησιάζουν εκείνους που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 τον Συµβουλίου, της 4ης Ιουλίου 1970, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
τον λίνου και της κάνναβης (6), θα πρέπει να αυξηθεί προοδευτικά το ποσό της ενίσχυσης µε τρόπο ώστε να ληφθεί
υπόψη η σταδιακή µείωση της στήριξης ανά εκτάριο που
χορηγείται στον παραγωγό στο πλαίσιο τον κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999 και η κατάργηση, µακροχρόνια, της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου. Όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, θα πρέπει να χορηγηθεί ποσό ενίσχυσης που θα επιτρέψει, κατά τη διάρκεια
ορισµένης περιόδου, να προσαρµοστούν τόσο τα νέα προϊόντα που θα προέλθουν από αυτές όσο και οι δυνητικές νέες
αγορές. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί µόνον η παραγωγή
βραχειών ινών λίνου και ποιοτικών ινών κάνναβης, θα πρέπει
να προβλεφθεί µέγιστο ποσοστό ξένων υλών και συσσωµατωµάτων υλών, καθώς και µεταβατικές διατάξεις που θα
επιτρέψουν στη µεταποιητική βιοµηχανία να προσαρµοστεί
σε αυτήν την απαίτηση.

(6)

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του
παραδοσιακού λίνου ορισµένων περιοχών των Κάτω Χωρών,
τον Βελγίου και της Γαλλίας, πρέπει να χορηγείται, για τις
συγκεκριµένες εκτάσεις, προσωρινή συµπληρωµατική ενίσχυση στον πρώτο µεταποιητή τον αχύρου.

(7)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απατηλή αύξηση των επιλέξιµων ποσοτήτων για ενίσχυση, θα πρέπει τα κράτη µέλη να
ορίσουν ανώτατα όρια αυτών συναρτήσει των εκτάσεων των
οποίων το άχυρο αποτελεί αντικείµενο συµβάσεων ή
δέσµευσης µεταποίησης.

(8)

Για να περιοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να καθιερωθεί σταθεροποιητικός µηχανισµός για κάθε τύπο ινών που
λαµβάνονται ανάλογα µε το αν πρόκειται για µακρές ίνες
λίνου, αφενός, ή για βραχείες ίνες λίνου και ίνες κάνναβης,
αφετέρου, Για να εννοηθεί ένα λογικό επίπεδο παραγωγής
προϊόντων σε καθένα των κρατών µελών, πρέπει να καθοριστεί µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα για καθεµία από τις κατηγορίες ινών και να κατανεµηθεί αυτή µεταξύ των κρατών

την πρόταση της Επιτροπής ( ),
1

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς για τα
γεωργικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από την
καθιέρωση κοινής γεωργικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή
πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές
ανάλογα µε τα προϊόντα.

(2)

Η κοινή γεωργική πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των
στόχων της συνθήκης. Στον τοµέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών, επιπλέον
των διατάξεων που αφορούν τις ενισχύσεις µε βάση την
έκταση που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισµένων
αροτραίων καλλιεργειών (5), πρέπει να προβλεφθούν µέτρα
σχετικά µε την εσωτερική αγορά, που θα περιλαµβάνουν
ενισχύσεις στους πρώτους µεταποιητές άχυρου λίνου και
κάνναβης ή στους γεωργούς που αναθέτουν την µεταποίηση
του άχυρου για λογαριασµό τους.

(3)

(4)

Για να διασφαλιστεί αποτελεσµατική µεταποίηση τον άχυρου
λίνου και κάνναβης, θα πρέπει να εξαρτηθεί η χορήγηση της
ενίσχυσης από ορισµένες προϋποθέσεις, κυρίως από την
καθιέρωση έγκρισης των πρώτων µεταποιητών και από την
υποχρέωση σύµβασης αγοράς τον άχυρου από τους εν λόγω
µεταποιητές. Επίσης, προκειµένου να αποφευχθούν πιθανές
καταχρήσεις, η ενίσχυση για τη µεταποίηση χορηγείται
µόνον συναρτήσει της µεταποίησης του άχυρου ή της χρησιµοποίησης των ινών στην αγορά σε περίπτωση που ο γεωργός αναθέτει την µεταποίησή του αχύρου για λογαριασµό
του.
Προκειµένου να αποφευχθεί κακή διάθεση των κοινοτικών
κονδυλίων, θα πρέπει να αποκλεισθεί της ενισχύσεως κάθε
πρώτος µεταποιητής ή κάθε γεωργός για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δηµιούργησε τεχνητά τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ενίσχυση αυτή και επωφελείται µε τον

(1) ΕΕ C 56 Ε της 29.2.2000, σ. 19.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 6 Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 140 της 18.5.2000, σ. 3.
4
( ) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1672/2000 (βλέπε σ. 13 της
παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).

(6) ΕΕ L 146 της 4.7.1970, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2702/99 (ΕΕ L 327 της
14.12.1999, σ. 7).
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µελών µε τη µορφή εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων.
Ωστόσο, οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες για τις βραχείες
ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης περιορίζονται στην περίοδο
που θα επιτρέψει στα νέα προϊόντα που θα προέλθουν από
αυτές να προσαρµοστούν στην αγορά. Οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες εφαρµόζονται στην ενίσχυση για τη µεταποίηση και δεν αφορούν το καθεστώς που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999. Οι εθνικές εγγυηµένες
ποσότητες καθορίζονται ιδίως λαµβάνοντας υπόψη τις
πλέον πρόσφατες µέσες εκτάσεις κλωστικού λύνου και κάνναβης, ενδεχοµένως προσαρµοσµένες ώστε να εκφράζουν τις
πραγµατικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις, πολλαπλασιασµένες
µε τις µέσες αποδόσεις σε ίνες. Για τα κράτη µέλη µε µικρή
σηµερινή παραγωγή, θα πρέπει να προβλεφθεί κοινή
ποσότητα που θα κατανέµεται για κάθε περίοδο εµπορίας
ώστε να µπορέσει η παραγωγή τους να προσαρµοστεί στις
εξελίξεις.
(9)

Για να είναι δυνατόν σε κάθε κράτος µέλος να προβεί σε
προσαρµογή µεταξύ των λαµβανοµένων ποσοτήτων ινών, θα
πρέπει να προβλεφθούν όροι µεταφοράς µεταξύ των εγγυηµένων εθνικών ποσοτήτων οι οποίες του έχουν αντίστοιχα
παραχωρηθεί. Αυτή η µεταφορά των ποσοτήτων πραγµατοποιείται συναρτήσει συντελεστού που διασφαλίζει δηµοσιονοµική ισοδυναµία.

(10)

Τα κράτη µέλη παραγωγής πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των
µέτρων που προβλέπονται για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
Επιπλέον, λόγω των προθεσµιών που είναι αναγκαίες για τη
µεταποίηση όλου του αχύρου της περιόδου εµπορίας, ως
µέτρο ελέγχου καθιερώνεται σύστηµα προκαταβολής επί της
ενίσχυσης.

(11)

Το σύνολο των µέτρων που αφορούν το καθεστώς των
συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες πρέπει να επιτρέπει να
καταργηθούν όλοι οι ποσοτικοί περιορισµοί και η είσπραξη
οιασδήποτε φορολογικής επιβάρυνσης στα εξωτερικά
σύνορα της Κοινότητας. Ωστόσο, ο µηχανισµός αυτός, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικός. Προκειµένου να µην αφεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις
η κοινοτική αγορά χωρίς άµυνα έναντι των διαταράξεων που
υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν, θα πρέπει να είναι δυνατόν
η Κοινότητα να λάβει ταχέως όλα τα αναγκαία µέτρα. Τα
µέτρα αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις συµφωνίες µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό τον Εµπορίου σχετικά µε τη γεωργία (1).

(12)

(13)

Προκειµένου να µην διαταραχθεί από παράνοµες καλλιέργειες η κοινή οργάνωση της αγοράς κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών, θα πρέπει να προβλεφθεί
έλεγχος των εισαγωγών κάνναβης και των σπόρων σποράς
κάνναβης προκειµένου να υπάρξει διασφάλιση ότι τα εν
λόγω προϊόντα παρέχουν ορισµένες εγγυήσεις όσον αφορά
την περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη. Επιπλέον, η εισαγωγή σπόρων κάνναβης, εκτός εκείνων που
προορίζονται για σπορά, πρέπει να υπόκειται σε καθεστώς
ελέγχου που προβλέπει σύστηµα έγκρισης των εισαγωγέων.
Όσο θα προχωρεί η εξέλιξη των αγορών τον λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών, τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να ανακοινώνουν τις
αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρµογή τον παρόντος
κανονισµού.

(1) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.
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(14)

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

(15)

Οι δαπάνες που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη λόγω των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή τον παρόντος κανονισµού πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999
τον Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (3).

(16)

Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λίνου και
της κάνναβης, που ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1308/70, έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις αλλά δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις βαθιές µεταλλαγές που υπέστη ο
τοµέας. Θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 619/71
τον Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1971, περί καθορισµού των γενικών κανόνων χορηγήσεως της ενισχύσεως για
το λίνο και την κάνναβη (4). Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
620/71 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1971, περί
θεσπίσεως των διατάξεων-πλαισίων για τις συµβάσεις
πωλήσεως του λίνου και της καννάβεως σε άχυρο (5) ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1172/71 του Συµβουλίου, της 3ης
Ιουνίου 1971, περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων των
ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση των ακατέργαστων ινών λίνου και καννάβεως (6), ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 1430/82 του Συµβουλίου, της 18ης Μαΐου 1982,
περί περιοριστικών µέτρων για την εισαγωγή καννάβεως και
κανναβοσπόρων και περί τροποποίησης τον κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 όσον αφορά την κάνναβη (7), ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2059/84 του Συµβουλίου, της 16ης
Ιουλίου 1984, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων
σχετικά µε τα περιοριστικά µέτρα κατά την εισαγωγή καννάβεως και κανναβοσπόρων και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 619/71 όσον αφορά την κάνναβη (8),
που βασίζονται επί των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70
και (ΕΟΚ) αριθ. 619/71, καταργούνται και αντικαθίστανται
από τις νέες διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(17)

Το πέρασµα από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1308/70 σε εκείνες που περιλαµβάνονται στον παρόντα
κανονισµό είναι δυνατόν να δηµιουργήσει δυσχέρειες οι
οποίες δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Προκειµένου να είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί αυτό το ενδεχόµενο, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να εγκρίνει τα
αναγκαία µεταβατικά µέτρα θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να επιλύει ειδικά πρακτικά προβλήµατα.

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(4) ΕΕ L 72 της 26.3.1971, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/98 (ΕΕ L 19 της 4.7.1998,
σ. 7).
5
( ) ΕΕ L 72 της 26.3.1971, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 713/95 (ΕΕ L 73 της
1.4.1995, σ. 16).
6
( ) ΕΕ L 123 της 5.6.1971, σ. 7.
7
( ) ΕΕ L 162 της 12.6.1982, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ L 349 της
31.12.1994, σ. 105).
8
( ) ΕΕ L 191 της 19.7.1984, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94.
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(18)

(19)
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Λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισµού, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά µέτρα
για την περίοδο εµπορίας 2000/01. Για τον σκοπό αυτό, το
καθεστώς που ισχύει για την περίοδο εµπορίας 1999/2000
θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται µέχρι τις 30 Ιουνίου
2001. Ωστόσο, τα ποσά της ενίσχυσης πρέπει να καθοριστούν, από την Επιτροπή, ανάλογα µε τα δηµοσιονοµικά
διαθέσιµα αµέσως µόλις υπολογιστούν µε αξιοπιστία οι
συγκεκριµένες εκτάσεις και το ποσό για τη χρηµατοδότηση
των µέτρων που ευνοούν τη χρησιµοποίηση ακατέργαστων
ινών λίνου καθορίζεται σε µηδενικό επίπεδο.

3.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
µέτρων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των νέων µέτρων, η
Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο εκθέσεις, αφενός, το 2003, σχετικά µε τις
εθνικές εγγυηµένες ποσότητες και το ελάχιστο ποσοστό
ξένων υλών και συσσωµατωµάτων ινών των βραχειών ινών
λίνου και των ινών κάνναβης και, αφετέρου, το 2005,
σχετικά µε τις επιπτώσεις των ενισχύσεων για τη µεταποίηση
και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης επί των παραγωγών και
των αγορών,

1.
Θεσπίζεται ενίσχυση στη µεταποίηση του αχύρου λίνου και
κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του λίνου και της
κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών περιλαµβάνει
καθεστώς εσωτερικής αγοράς και καθεστώς συναλλαγών µε τις
τρίτες χώρες. ∆ιέπει τα ακόλούθα προϊόντα
Κωδικός ΣΟ

5301

5302

Περιγραφή εµπορευµάτων

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι (στα οποία
περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα
ξεφτίδια)
Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από καννάβι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια)

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Εσωτερική αγορά
Άρθρο 2

Η ενίσχυση χορηγείται στον εγκεκριµένο πρώτο µεταποιητή
συναρτήσει της ποσότητας των πραγµατικά λαµβανοµένων ινών
από άχυρο για το οποίο έχει συναφθεί σύµβαση αγοράς/πώλησης
µε γεωργό.
Ωστόσο:
α) σε περίπτωση που ο πρώτος εγκεκριµένος µεταποιητής και ο
γεωργός είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, η σύµβαση αγοράς/
πώλησης αντικαθίσταται από την ανάληψη δέσµευσης εκ µέρους
τον ενδιαφεροµένου να πραγµατοποιήσει ο ίδιος τη µεταποίηση·
β) σε περίπτωση που ο γεωργός διατηρεί την κυριότητα τον άχυρου του οποίου αναθέτει µε σύµβαση τη µεταποίηση σε έναν
πρώτο εγκεκριµένο µεταποιητή και αποδεικνύει ότί έχει διαθέσει
στην αγορά τις ληφθείσες ίνες, η ενίσχυση χορηγείται στον
γεωργό.
2.
∆εν θα καταβληθεί καµία ενίσχυση σε πρώτο εγκεκριµένο
µεταποιητή ή γεωργό για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δηµιούργησε
τεχνητά τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από
αυτή και να έχει µε τον τρόπο αυτό πλεονέκτηµα που δεν είναι
σύµφωνο µε τους στόχους τον παρόντος καθεστώτος.
3.
Το ποσό της ενίσχυσης στη µεταποίηση, ανά τόνο ινών,
καθορίζεται ως εξής:
α) όσον αφορά τις µακρές ίνες λίνου:
— 100 ευρώ για την περίοδο εµπορίας 2001/02,
— 160 ευρώ για τις περιόδους εµπορίας 2002/03, 2003/04,
2004/05 και 2005/06,
— 200 ευρώ από την περίοδο εµπορίας 2006/07·

2.

Για τους σκοπούς τον παρόντος κανονισµού νοείται ως:

α) «γεωργός»: ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο 10 στοιχείο α)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για
τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (1).
β) «πρώτος εγκεκριµένος µεταποιητής»: το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ή η οµάδα φυσικών ή νοµικών προσώπων, ανεξαρτήτως τον νοµικού καθεστώτος που έχει σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο η εν λόγω οµάδα ή τα µέλη της, το οποίο έχει
εγκριθεί από την αρµόδια αρχή τον κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τον για την
παραγωγή ινών λίνου και κάνναβης.
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113.

β) όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, που
περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 7,5 % ξένες ύλες και συσσωµατώµατα ινών: 90 εύρώ για τις περιόδους εµπορίας 2000/01 έως
2005/06.
Ωστόσο, για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2003/04, το
κράτος µέλος µπορεί, συναρτήσει των παραδοσιακών αγορών,
να αποφασίσει να χορηγήσει επίσης την ενίσχυση:
— για βραχείες ίνες λίνου που περιέχουν ποσοστό ξένων υλών
και συσσωµατωµάτων ινών µεταξύ 7,5 και 15 %,
— για τις ίνες κάνναβης που περιέχουν ποσοστό ξένων υλών
και συσσωµατωµάτων ινών µεταξύ 7,5 και 25 %.
Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος µέλος χορηγεί την ενίσχυση
για ποσότητα που, κατ’ ανώτατο όριο, αντιστοιχεί, µε βάση
7,5 % ξένες ύλες και συσσωµατώµατα ινών, στην παραχθείσα
ποσότητα.
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4.
Οι ποσότητες των επιλέξιµων για ενίσχυση ινών περιορίζονται
συναρτήσει των εκτάσεων για τις οποίες έχει συναφθεί σύµβαση ή
έχει αναληφθεί δέσµευση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Τα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από τα
κράτη µέλη µε τρόπο ώστε να τηρούνται οι εθνικές εγγυηµένες
ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.
5.
Μετά από αίτηση του πρώτου εγκεκριµένον µεταποιητή, µπορεί να καταβληθεί προκαταβολή επί της ενίσχυσης συναρτήσει των
ποσοτήτων ινών που λαµβάνονται.
Άρθρο 3
1.
Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα 75 250 τόνων ανά
περίοδο εµπορίας για τις µακρές ίνες λίγου. Η ποσότητα αυτή
κατανέµεται µεταξύ όλων των κρατών µελών µε τη µορφή εθνικών
εγγυηµένων ποσοτήτων ως εξής:
— 13 800 τόνοι για το Βέλγιο,
— 300 τόνοι για τη Γερµανία,
— 50 τόνοι για την Ισπανία,
— 55 800 τόνοι για τη Γαλλία,
— 4 800 τόνοι για τις Κάτω Χώρες,
— 150 τόνοι για την Αυστρία,
— 50 τόνοι για την Πορτογαλία,
— 200 τόνοι για τη Φινλανδία,
— 50 τόνοι για τη Σουηδία,
— 50 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο.
2.
Καθορίζεται µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα 135 900 τόνων
ανά περίοδο εµπορίας για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες
κάνναβης για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση. Η
ποσότητα αυτή κατανέµεται µε τη µορφή:
α) εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων για τα ακόλουθα κράτη µέλη:
— 10 350 τόνοι για το Βέλγιο,
— 12 800 τόνοι για τη Γερµανία,
— 20 000 τόνοι για την Ισπανία,
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3.
Στην περίπτωση που οι ίνες που λαµβάνονται σε ένα κράτος
µέλος προέρχονται από άχυρο που παράγεται σε άλλο κράτος
µέλος, οι ποσότητες των εν λόγω ινών καταλογίζονται στην εθνική
εγγυηµένη ποσότητα τον κράτους µέλους όπου συλλέχθηκε το
άχυρο. Η ενίσχυση καταβάλλεται από το κράτος µέλος στην εθνική
εγγυηµένη ποσότητα τον οποίου γίνεται ο καταλογισµός.
4.
Τα κράτη µέλη που το επιθυµούν µπορούν να µεταφέρουν
µεταξύ τους, µία µόνον φορά και πριν από τις 30 Ιουνίου 2001,
µέρος των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων τους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, προσαρµοσµένων, ενδεχοµένως, σύµφωνα µε την παράγραφο 5. Στην περίπτωση αυτή, το
κοινοποιούν στην Επιτροπή η οποία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα
κράτη µέλη.
5.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να µεταφέρει µέρος της εθνικής
εγγυηµένης ποσότητάς του που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στην εθνική εγγυηµένη ποσότητά του που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή αντιστρόφως.
Οι µεταφορές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πραγµατοποιούνται βάσει ισοδυναµίας ενός τόνου µακρών ινών λίνου προς 2,2
τόνους βραχειών ινών λίνου και ινών κάνναβης.
Τα ποσά των ενισχύσεων στη µεταποίηση χορηγούνται κατ’ ανώτατο όριο για τις ποσότητες που αναφέρονται αντιστοίχως στις
παραγράφους 1 και 2, προσαρµοσµένες σύµφωνα µε τα δύο πρώτα
εδάφια της παρούσας παραγράφου και την παράγραφο 4.
Άρθρο 4
Μέχρι την περίοδο εµπορίας 2005/06, για τις εκτάσεις λίνου οι
οποίες ευρίσκονται στις ζώνες Ι και ΙΙ που περιγράφονται στο
παράρτηµα και των οποίων η παραγωγή αχύρου αποτελεί αντικείµενο:
— σύµβασης αγοράς/πώλησης ή ανάληψης δέσµευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και
— ενίσχυσης για τη µεταποίηση σε µακρές ίνες,
χορηγείται συµπληρωµατική ενίσχυση στον πρώτο εγκεκριµένο
µεταποιητή.
Το ποσό της συµπληρωµατικής ενίσχυσης είναι 120 ευρώ ανά
εκτάριο στη ζώνη Ι και 50 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη ΙΙ.

— 61 350 τόνοι για την Γαλλία,
— 5 550 τόνοι για τις Κάτω Χώρες,
— 2 500 τόνοι για την Αυστρία,
— 1 750 τόνοι για την Πορτογαλία,

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες

— 2 250 τόνοι για την Φινλανδία,
— 2 250 τόνοι για τη Σουηδία,
— 12 100 τόνοι για το Ηνωµένο Βασίλειο·
β) 5 000 τόνων προς κατανοµή σε εθνικές εγγυηµένες ποσότητες,
για κάθε περίοδο εµπορίας, µεταξύ της ∆ανίας, της Ελλάδας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και του Λουξεµβούργου. Η εν λόγω
κατανοµή πραγµατοποιείται συναρτήσει των εκτάσεων για τις
οποίες έχει συναφθεί σύµβαση ή αναληφθεί δέσµευση σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 1.
Οι εθνικές εγγυηµένες ποσότητες για τις βραχείες ίνες λίνου και τις
ίνες κάνναβης, που ενδεχοµένως µειώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρού, δεν εφαρµόζονται πλέον από την
περίοδο εµπορίας 2006/07.

Άρθρο 5
1.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών διατάξεων που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα
µε τη συνθήκη και µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
συµφωνία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό του Εµπορίου σχετικά µε
τη γεωργία.
2.
Κάθε εισαγωγή κάνναβης από τρίτες χώρες εξαρτάται από την
έκδοση πιστοποιητικού µε τους ακόλουθα όρους:
— η ακατέργαστη κάνναβη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
5302 10 00 πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999,
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— οι σπόροι που προορίζονται για σπορά ποικιλιών κάνναβης,
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1207 99 10, πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη ότι η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν είναι ανώτερη από εκείνη που έχει καθοριστεί
σύµφωνα µε το άρθρο 5α τον κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999,

29.7.2000
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 8

— οι σπόροι κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για τη
σπορά, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1207 99 91, µπορούν
να εισαχθούν µόνον από εγκεκριµένους από το κράτος µέλος
εισαγωγείς µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν προορίζονται
για σπορά.

Με την επιφύλαξη διατάξεων αντιθέτων προς τον παρόντα κανονισµό, τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης εφαρµόζονται στην
παραγωγή και στο εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.

Κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται
στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, υπάγεται σε σύστηµα ελέγχου
που επιτρέπει να επαληθεύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 9

Άρθρο 6
Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή διατάξεων
που έχουν θεσπισθεί δυνάµει µιας των διατάξεών του, απαγορεύονται στις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες:
— η είσπραξη οποιουδήποτε φόρου ισοδυνάµου αποτελέσµατος
µε δασµό,
— η εφαρµογή οποιονδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρου
ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 7
1.
Εάν, στην Κοινότητα, η αγορά ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υφίσταται,
ή υπάρχει κίνδυνος να υποστεί, λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών,
σοβαρές διαταραχές από τις οποίες είναι δυνατόν να διακυβευτούν
οι στόχοι του άρθρου 33 της συνθήκης, µπορούν να εφαρµοστούν
τα ενδεικνυόµενα µέτρα στις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες έως
ότου εξαλειφθεί η διαταραχή ή ο κίνδυνος διαταραχής.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µετά από
πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου και ορίζει τις περιπτώσεις και τα όρια
εντός των οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν συντηρητικά
µέτρα.
2.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, µετά από αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της
πρωτοβουλία, αποφασίζει τα αναγκαία µέτρα τα οποία κοινοποιεί
στα κράτη µέλη και τα οποία εφαρµόζονται αµέσως. Εάν ένα
κράτος µέλος υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή, η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της
αίτησης.
3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο
την απόφαση της Επιτροπής εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων
ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησης. Το Συµβούλιο συνεδριάζει αµέσως. Μπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να τροποποιήσει ή να
ακυρώσει το εν λόγω µέτρο εντός προθεσµίας ενός µηνός από την
ηµέρα από την οποία έγινε η παραποµπή.
4.
Οι διατάξεις τον παρόντος άρθρου εφαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες
που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της
συνθήκης.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
όσον αφορά τα θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Πρόκειται κυρίως:
— για τους όρους έγκρισης των πρώτων µεταποιητών,
— για τους ορούς που πρέπει να τηρούνται, από τους εγκεκριµένους πρώτους µεταποιητές, για τις συµβάσεις αγοράς/πώλησης
και αναλήψεις δεσµεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1,
— για τους όρους που πρέπει να τηρούνται, από τους γεωργούς,
στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β),
— για τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται, αφενός, από τις
µακρές ίνες λίνου και, αφετέρου, από τις βραχείες ίνες λίγον
και τις ίνες κάνναβης,
— για τις λεπτοµέρειες υπολογισµού των επιλέξιµων για ενίσχυση
ποσοτήτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχέιο β) δεύτερο εδάφιο,
— για τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης και της προκαταβολής, και ιδίως τα αποδεικτικά στοιχεία για τη µεταποίηση
του άχυρου,
— για τους όρους που πρέπει να τηρούνται για τον καθορισµό
των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4,
— για την κατανοµή της ποσότητας 5 000 τόνων που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β),
— για τους όρους µεταφοράς µεταξύ των εθνικών εγγυηµένων
ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5,
— για τους όρους χορήγησης της συµπληρωµατικής ενίσχυσης
που αναφέρεται στο άρθρο 4.
Τα µέτρα είναι δυνατόν να αφορούν, επιπλέον, οποιοδήποτε µέτρο
ελέγχου θεωρηθεί αναγκαίο για να προστατευθούν τα οικονοµικά
συµφέροντα της Κοινότητας από απάτη και άλλες παρατυπίες.
Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται επιτροπή διαχειρίσεως των φυσικών
ινών (εφεξής ονοµαζοµένη «επιτροπή»).
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε έναν µήνα.
3.
Η επιτροπή µπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε θέµα φέρει προς
συζήτηση ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µετά
από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους µέλους.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 11
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 και οι διατάξεις που
θεσπίστηκαν για την εφαρµογή του εφαρµόζονται στα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
ΤΙΤΛΟΣ IV

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 12
1.
Για την περίοδο εµπορίας 2000/01, τα ποσά της ενίσχυσης
για το λίνο και την κάνναβη καθορίζονται το αργότερο στις 31
Οκτωβρίου 2000, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 2.
Τα ποσά αυτά υπολογίζονται µε την εφαρµογή, στα ποσά που
ισχύουν για την περίοδο εµπορίας 1999/2000, συντελεστή ίσου µε
την αναλογία µεταξύ:
— της µέσης δαπάνης ανά εκτάριο η οποία αντιστοιχεί σε 88
εκατοµµύρια ευρώ για το σύνολο των εκτάσεων που προκύπτουν από τις δηλώσεις καλλιέργειας και
— της µέσης δαπάνης 721 ευρώ ανά εκτάριο που υπολογίζεται
για την περίοδο εµπορίας 1999/2000.
Ωστόσο, τα ποσά της ενίσχυσης για την περίοδο εµπορίας 2000/
01 δεν µπορούν να υπερβούν εκείνα που έχουν καθοριστεί για την
περίοδο εµπορίας 1999/2000.
2.
Για την περίοδο εµπορίας 2000/01, το ποσό της ενίσχυσης
που προορίζεται για τη χρηµατοδότηση µέτρων προώθησης της
χρησιµοποίησης των ακαθάριστων ινών λίνου καθορίζεται σε 0
ευρώ ανά εκτάριο.
3.

Η περίοδος εµπορίας 2000/01 λήγει στις 30 Ιουνίου 2001.
Άρθρο 13

0ι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70, (ΕΟΚ) αριθ. 619/71, (ΕΟΚ)
αριθ. 620/71, (ΕΟΚ) αριθ. 1172/71, (ΕΟΚ) αριθ. 1430/82 και
(ΕΟΚ) αριθ. 2059/84 καταργούνται την 1η Ιουλίου 2001.
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— τα αναγκαία µέτρα για να επιλυθούν ειδικά πρακτικά προβλήµατα. Τα µέτρα αυτά, εάν είναι δεόντως αιτιολογηµένα, µπορούν να παρεκκλίνουν από ορισµένες διατάξεις τον παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 15
1.
Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση,
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από προτάσεις, για τις τάσεις της
παραγωγής στα διάφορα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς στις αγορές και την
οικονοµική βιωσιµότητα του τοµέα. Η έκθεση θα εξετάζει επίσης το
ανώτατο ποσοστό ξένων υλών και συσσωµατωµάτων ινών που
εφαρµόζεται στις βραχείες ίνες λίνου και στις ίνες κάνναβης.
Η έκθεση θα χρησιµεύσει, ενδεχοµένως, ως βάση για νέα κατανοµή
και πιθανόν για αύξηση των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων. Η
Επιτροπή θα λάβει ιδίως υπόψη το ύψος της παραγωγής, τις
δυνατότητες µεταποίησης και τις αγοραστικές διεξόδους.
2.
Το 2005, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την ενίσχυση στη µεταποίηση,
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από προτάσεις.
Η έκθεση θα περιλαµβάνει αξιολόγηση των επιπτώσεων της ενίσχυσης στη µεταποίηση ιδίως όσον αφορά:
— την κατάσταση των παραγωγών όσον αφορά τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τις τιµές,
— τις τάσεις των αγορών κλωστικών ινών και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων,
— τη βιοµηχανία µεταποίησης.
Η έκθεση θα αναφέρει, λαµβάνοντας υπόψη την εναλλακτική
παραγωγή, εάν η βιοµηχανία µπορεί να λειτουργήσει σύµφωνα µε
τις καθορισµένες κατευθύνσεις. Θα εξετάζει επίσης τη δυνατότητα
παγίωσης, µετά την περίοδο εµπορίας 2005/06, της ενίσχυσης
µεταποίησης ανά τόνο βραχειών ινών λίνου και ινών κάνναβης και
της συµπληρωµατικής ενίσχυσης ανά εκτάριο λίνου που αναφέρεται
στο άρθρο 4.
Άρθρο 16

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η
Επιτροπή εγκρίνει:

Τα άρθρα 1 έως 11 εφαρµόζονται από την περίοδο εµπορίας
2001/02.

— τα αναγκαία µέτρα για να διευκολυνθεί το πέρασµα από τις
διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και (ΕΟΚ)
αριθ. 619/71 σε εκείνες τον παρόντος κανονισµού,

Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 και (ΕΟΚ) αριθ. 619/71
εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τις περιόδους εµπορίας 1998/
99, 1999/2000 και 2000/01.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VÉDRINE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4
ΖΩΝΗ Ι
1. Η επικράτεια των Κάτω Χωρών.
2. Οι ακόλουθοι βελγικοί δήµοι: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne,
Diksmuide (χωρίς το Vladslo και Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (µόνον το Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne και Zuienkerke.
ΖΩΝΗ ΙΙ
1. Οι βελγικές περιοχές εκτός από τις περιοχές της ζώνης Ι.
2. Οι ακόλουθες γαλλικές περιοχές:
—
—
—
—

το διαµέρισµα του Βορρά,
οι περιφέρειες Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer και το καντόνι Marquise στο διαµέρισµα Pas-de-Calais,
οι περιφέρειες Saint-Quentin και Vervins στο διαµέρισµα του Aisne,
η περιφέρεια Charleville-Mézières στο διαµέρισµα των Αρδεννών.

29.7.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1674/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 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 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

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 28ης Ιουλίου 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

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
804
999
052
388
512
528
720
804
999
052
064
999
052
400
404
616
999
052
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
42,6
56,3
64,7
54,5
99,8
170,1
206,4
155,6
53,1
82,1
133,9
128,7
80,5
63,2
69,3
113,1
84,6
72,4
82,4
80,8
116,8
85,8
61,4
78,0
118,7
81,8
90,4
169,8
122,1
145,9
348,7
217,5
359,0
255,0
295,1
24,3
53,7
171,3
83,1

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(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. 1675/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της
κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 58η ειδική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών που έχουν
ληφθεί, δεν δίνεται συνέχεια στο διαγωνισµό που αφορά την
πώληση µη ιχνοθετηµένου βουτύρου παρέµβασης.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενισχύσεως
στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενισχύσεως στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 58η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
175 της 14.7.2000, σ. 55.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου
και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 58η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

209

210

—

—

Συµπυκνωµένο

209

—

—

—

Ως έχει

133

133

—

—

Συµπυκνωµένο

133

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

95

91

95

91

Βούτυρο < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Βούτυρο

105

—

105

—

Συµπυκνωµένο βούτυρο

129

—

129

—

—

—

44

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1676/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 230ή ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη
χορήγηση βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην
Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 % ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία. Πρέπει
συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

(1)

Άρθρο 1
Για τη 230ή ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
175 της 14.7.2000, σ. 55.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1677/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για την αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη µέλη
αναγκαίο να προσαρµοστεί ανάλογα ο κατάλογος των
κρατών µελών που καταρτίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1548/2000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1560/2000 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά του βουτύρου και
της κρέµας γάλακτος καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των
οποίων αρχίζουν ή αναστέλλονται οι αγορές µε διαγωνισµό
βουτύρου παρεµβάσεως σε ένα κράτος µέλος.

(1)

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1548/2000 της Επιτροπής (5)
για την αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισµένα κράτη
µέλη έχει καταρτισθεί ο κατάλογος των κρατών µελών στα
οποία αναστέλλεται η παρέµβαση. Από τις αγοραίες τιµές
που ανακοίνωσε η Ισπανία προκύπτει ότι στο εν λόγω κράτος πρέπει να ανασταλεί η παρέµβαση και ότι είναι συνεπώς

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αγορές βουτύρου µε διαγωνισµό που προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αναστέλλονται στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στο Λουξεµβούργο, στη ∆ανία,
στη Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Αυστρία, στις Κάτω
Χώρες, στη Φινλανδία και στη Σουηδία.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1548/2000 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160
175
333
179
176

της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
14.7.2000, σ. 55.
24.12.1999, σ. 11.
18.7.2000, σ. 10.
15.7.2000, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1678/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό της ελάχιστης τιµής πώλησης αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για τη 14η ειδική
δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
καθορίζεται λαµβανοµένης υπόψη της διαφοράς µεταξύ της
τιµής της αγοράς του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
και της ελάχιστης τιµής πώλησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
1999 της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον
αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωµένο γάλα και στο αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων
και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1550/2000 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
έχουν θέσει σε διαρκή δηµοπρασία ορισµένες ποσότητες
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη τις οποίες κατέχουν.

(1)

Κατά τους όρους του άρθρου 30 του κανονισµού αυτού,
λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που έχουν γίνει
δεκτές για κάθε ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µία ελάχιστη τιµή πώλησης ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία. Το ύψος της εγγύησης για µεταποίηση

(2)

(3)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, η ελάχιστη τιµή πώλησης στο επίπεδο που αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια η
εγγύηση για µεταποίηση.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 14η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 και της οποίας η προθεσµία για
την υποβολή των προσφορών έληξε στις 25 Ιουλίου 2000, οι
ελάχιστες τιµές πώλησης και η εγγύηση µεταποίησης καθορίζονται
ως εξής:
ελάχιστη τιµή πώλησης:
— εγγύηση µεταποίησης:

241,52 ευρώ/100 kg,
70,00 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
175
340
176

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
14.7.2000, σ. 55.
31.12.1999, σ. 3.
15.7.2000, σ. 24.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1679/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ηµεροµηνία εισόδου σε απόθεµα
του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και (ΕΚ) αριθ. 2571/97
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1608/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1551/2000 (6), όσον αφορά το βούτυρο που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/
97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε
την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου για τη χορήγηση
ενισχύσεως στην κρέµα, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), το βούτυρο που τίθεται προς
πώληση πρέπει να έχει εισέλθει σε απόθεµα πριν από την
ηµεροµηνία που θα καθοριστεί.

(1)

Λαµβανοµένης υπόψη της εξελίξεως της αγοράς του βουτύρου και των διαθέσιµων ποσοτήτων των αποθεµάτων, πρέπει
να τροποποιηθεί η ηµεροµηνία που εµφαίνεται στο άρθρο 1

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88, το δεύτερο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το βούτυρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρώτη παράγραφος
στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 πρέπει να
εισέλθει στο απόθεµα πριν από την 1η Ιουλίου 2000.»
Άρθρο 2
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, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
175 της 14.7.2000, σ. 55.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.

(5) ΕΕ L 143 της 10.6.1988, σ. 23.
(6) ΕΕ L 176 της 15.7.2000, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1680/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως δικαιωµάτων
εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο 2000 για τις δασµολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας που
προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1173/2000 για την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1173/2000 της Επιτροπής, της 31ης
Μαΐου 2000, για τη θέσπιση, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου
2000 έως 30 Ιουνίου 2001, των λεπτοµερειών εφαρµογής των
δασµολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας προέλευσης Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1433/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1173/
2000, έχουν καθορισθεί οι ποσότητες νωπού, διατηρηµένου µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένου κρέατος καταγωγής Λιθουανίας, Λετονίας και Εσθονίας και τα µεταποιηµένα προϊόντα καταγωγής Λετο-

νίας που µπορούν να εισαχθούν µε ειδικές συνθήκες για την
περίοδο από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2001. ∆εν έχουν
ζητηθεί πιστοποιητικά εισαγωγής για βόειο κρέας και µεταποιηµένα
προϊόντα.
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καµία αίτηση δικαιώµατος εισαγωγής δεν κατατέθηκε για την
περίοδο από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2001 στο πλαίσιο
των ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1173/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 25.
(2) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 56.

L 193/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29.7.2000

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1681/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Καναρίων Νήσων στα ποσά
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους
Νήσους προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1405/
2000 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1832/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
160
185
161

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
26.6.1999, σ. 80.
4.7.1992, σ. 26.
1.7.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Iουλΐου 2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Ποσό της ενίσχυσης

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

19,50

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

64,50

Σκληρό σιτάρι

(1001 10 00)

17,00

Βρώµη

(1004 00 00)

38,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1682/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για
την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ νέου η
ενίσχυση του εφοδιασµού των Αζορών και της Μαδέρας στα
ποσά που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και
τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1406/
2000 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στις τιµές των
προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1833/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
160
185
161

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
26.6.1999, σ. 80.
4.7.1992, σ. 28.
1.7.2000, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλΐου 2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

Μαλακό σιτάρι

(1001 90 99)

19,50

19,50

Κριθάρι

(1003 00 90)

17,00

17,00

Καλαµπόκι

(1005 90 00)

64,50

64,50

Σκληρός σίτος

(1001 10 00)

17,00

17,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1683/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ
νέου η ενίσχυση του εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων
διαµερισµάτων στα ποσά που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά
υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1404/2000 (4). Μετά τις αλλαγές που σηµειώθηκαν
στις τιµές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό µέρος της

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 391/
92 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 της 24.12.1991, σ. 1.
160 της 26.6.1999, σ. 80.
43 της 19.2.1992, σ. 23.
161 της 1.7.2000, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλΐου 2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον
καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα προϊόντων σιτηρών
κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/τ)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Προορισµός
Γουαδελούπη

Μαρτινίκα

Γαλλική
Γουιάνα

Ρεϋνιόν

(1001 90 99)

22,50

22,50

22,50

25,50

Κριθάρι
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Καλαµπόκι
(1005 90 00)

67,50

67,50

67,50

70,50

Σκληρός σίτος
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Βρώµη
(1004 00 00)

41,00

41,00

—

—

Μαλακό σιτάρι
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1684/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 14η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται κατωτέρω.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1526/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1560/2000 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες προσφορές για
κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη τιµή παρέµβασης ή
το ενδεχόµενο να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

(1)

Άρθρο 1
Για την 14η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 25 Ιουλίου 2000, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160
175
333
179

της
της
της
της

26.6.1999, σ. 48.
14.7.2000, σ. 55.
24.12.1999, σ. 11.
18.7.2000, σ. 10.

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/39

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία
ρυθµίσεις σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια
στον τοµέα της αλιείας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 προβλέπει ότι ως κανόνες επιλεξιµότητας των
δαπανών θα πρέπει να ισχύουν οι σχετικοί εθνικοί κανόνες,
εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει αναγκαία τη θέσπιση κανόνων
σε κοινοτικό επίπεδο. Για ορισµένες κατηγορίες ενεργειών, η
Επιτροπή θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση κοινών κανόνων επιλεξιµότητας των δαπανών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
οµοιόµορφη και δίκαιη λειτουργία των διαρθρωτικών
ταµείων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η έκδοση κανόνα που
αφορά συγκεκριµένο είδος ενέργειας δεν προδικάζει από
ποιο από τα προαναφερθέντα ταµεία θα χρηµατοδοτηθεί η
ενέργεια αυτή. Η έκδοση των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει
τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν αυστηρότερους εθνικούς
κανόνες, σε ορισµένες προβλεπόµενες περιπτώσεις. Οι κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις δαπάνες που αναλαµβάνονται µεταξύ των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στο
άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999.

(6)

Το άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 προβλέπει ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 και οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν του
εφαρµόζονται εκτός εάν ορίζεται άλλως στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
στις περιοχές που καλύπτονται από τον στόχο 2 και χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό
πρέπει να εφαρµόζονται σε τέτοια µέτρα τα οποία αποτελούν µέρος των προγραµµάτων για τις περιφέρειες του
στόχου αριθ. 2, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετικά ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και ο αντίστοιχος εκτελεστικός κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1750/1999 της Επιτροπής (7), ο
οποίος θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(7)

Τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ισχύουν για ενέργειες
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η
απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνει κάποια συνδροµή δεν
µπορεί να προδικάζει την αξιολόγηση µε γνώµονα τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ούτε απαλλάσσει τα
κράτη µέλη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης των περιφερειών,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 53
παράγραφος 2,
αφού ζήτησε τη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 147 της
συνθήκης, της επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής
ανάπτυξης και της επιτροπής διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (2), προσδιορίζει ότι τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
που ενσωµατώνονται στα µέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των αναπτυξιακά
καθυστερηµένων περιφερειών (στόχος αριθ. 1) ή τα οποία
συνοδεύουν τα µέτρα για τη στήριξη της οικονοµικής και
κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιφερειών που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες (στόχος αριθ. 2) στις ενδιαφερόµενες περιφέρειες, λαµβάνουν υπόψη τους συγκεκριµένους στόχους της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Στο άρθρο 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 προσδιορίζονται οι
ενέργειες για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί στήριξη αγροτικής ανάπτυξης.

(1)

(2)

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουλίου 1999, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (3), προσδιορίζει τις ενέργειες στη
χρηµατοδότηση των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλει το
ΕΤΠΑ.

(3)

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης
Ιουλίου 1999, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (4), προσδιορίζει τις ενέργειες στη χρηµατοδότηση
των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλει το ΕΚΤ.

(4)

Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του
Συµβουλίου, της 21 Ιουνίου 1999, ια το χρηµατοδοτικό
µέσο προσανατολισµού της αλιείας (5), προσδιορίζει τα
µέτρα στη χρηµατοδότηση των οποίων είναι δυνατόν να
συµβάλει το ΧΜΠΑ. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999
του Συµβουλίου (6), θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες και

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

161
160
213
213
161
337

της
της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 1.
26.6.1999, σ. 80.
13.8.1999, σ. 1.
13.8.1999, σ. 5.
26.6.1999, σ. 54.
30.12.1999, σ. 10.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κανόνες που περιέχονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό της επιλεξιµότητας των
δαπανών για τα είδη συνδροµών που προβλέποντα στο άρθρο 9
στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
(7) ΕΕ L 214 της 13.8.1999, σ. 31.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδόµη ηµέρα µετά 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, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Michaele SCHREYER

Μέλος της Επιτροπής

29.7.2000

29.7.2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κανόνες επιλεξιµότητας

Κανόνας αριθ. 1 — ∆απάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί

1.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1.1. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1 τρίτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (εφεξής «γενικός κανονισµός») γίνονται σε µετρητά, µε την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1.4.
1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων που
χορηγούνται από φορείς που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη, ως «πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς
δικαιούχους» νοούνται οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στους µεµονωµένους λήπτες από τους οργανισµούς που χορηγούν
τις ενισχύσεις. Οι πληρωµές ενισχύσεων που πραγµατοποιούνται από τελικούς δικαιούχους πρέπει να δικαιολογούνται από
τους όρους και τους στόχους των ενισχύσεων.
1.3. Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2, ως «πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τελικούς
δικαιούχους» νοούνται οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους φορείς ή τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις των
κατηγοριών που ορίζονται στο συµπληρωµατικό προγραµµατισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) του
γενικού κανονισµού και ευθύνονται άµεσα για την εκτέλεση της συγκεκριµένης πράξης.
1.4. Υπό τους όρους που καθορίζονται στα σηµεία 1.5 έως 1.7, οι αποσβέσεις, οι εισφορές σε είδος και τα γενικά έξοδα
µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στις πληρωµές που αναφέρονται στο σηµείο 1.1. Ωστόσο, η συγχρηµατοδότηση µιας
πράξης από τα διαρθρωτικά ταµεία δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των επιλέξιµων δαπανών στο τέλος της πράξης,
εξαιρουµένων των εισφορών σε είδος.
1.5. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιµες υπό
τους ακόλουθους όρους:
α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων ή του εξοπλισµού·
β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και
γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
1.6. Οι εισφορές σε είδος είναι επιλέξιµες δαπάνες εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) συνίστανται στην εισφορά εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, εξοπλισµού ή υλικού, ερευνητικής ή επαγγελµατικής
εργασίας ή µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας·
β) δεν γίνονται στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8, 9 και 10·
γ) η αξία τους µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανεξάρτητης εκτίµησης και ελέγχου·
δ) σε περίπτωση εισφοράς εδαφικών εκτάσεων ή ακινήτων, η αξία τους πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή
ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα·
ε) σε περίπτωση µη αµειβόµενης εθελοντικής εργασίας, η αξία της εργασίας προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο
που αφιερώθηκε σε αυτή και τα συνήθη ωροµίσθια και ηµεροµίσθια για την εκτελεσθείσα εργασία·
στ) συµφωνούν µε τις διατάξεις των κανόνων αριθ. 4, 5 και 6 όπου είναι σχετικές.
1.7. Τα γενικά έξοδα είναι επιλέξιµες δαπάνες εάν βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης που
συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και εάν καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη
και δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.
1.8. Οι διατάξεις των σηµείων 1.4 έως 1.7 εφαρµόζονται στους µεµονωµένους λήπτες που αναφέρονται στο σηµείο 1.2 στην
περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων του άρθρου 87 της συνθήκης και των ενισχύσεων που χορηγούνται από τους φορείς
που ορίζονται από τα κράτη µέλη.
1.9. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών
σύµφωνα µε τα σηµεία 1.5 έως 1.7.

2.

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κατά κανόνα, οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληρωµές συνοδεύονται από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος.
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Εξάλλου, όταν η εφαρµογή των πράξεων δεν αποτελεί αντικείµενο πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, οι πληρωµές
που πραγµατοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους δικαιολογούνται από τις δαπάνες (περιλαµβανοµένων εκείνων που
αναφέρονται στο σηµείο 1.4) που καταβλήθηκαν πραγµατικά από τους φορείς ή τις δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που
συµµετέχουν στην εκτέλεση της πράξης.
3.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

3.1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων, οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις ακόλουθες συµβάσεις
υπεργολαβίας δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία:
α) συµβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αυξάνουν σε ανάλογο βαθµό την αξία
της·
β) συµβάσεις υπεργολαβίας µε µεσάζοντες ή µε συµβούλους των οποίων η αµοιβή εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού
κόστους της πράξης, εκτός εάν η πληρωµή αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο µε βάση την πραγµατική αξία
της εργασίας ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
3.2. Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν να παράσχουν στα όργανα ελέγχου και παρακολούθησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο υπεργολαβίας.
Κανόνας αριθ. 2 — Λογιστικός χειρισµός των εσόδων
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, ως «έσοδα» νοούνται τα έσοδα που προκύπτουν, στο πλαίσιο µιας πράξης κατά την
περίοδο της συγχρηµατοδότησής της ή κατά τη διάρκεια µεγαλύτερης περιόδου έως το κλείσιµο της παρέµβασης που
ενδεχοµένως καθορίζει το κράτος µέλος, από πωλήσεις, εκµισθώσεις, υπηρεσίες, τέλη εγγραφής ή άλλα παρόµοια έσοδα,
εκτός από:
α) τα έσοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων και τα οποία
υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του γενικού κανονισµού·
β) τα έσοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο µέτρων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αναφέρονται στους κανόνες αριθ. 8, 9
και 10·
γ) οι συµµετοχές του ιδιωτικού τοµέα στη συγχρηµατοδότηση των πράξεων, εφόσον εµφανίζονται, µαζί µε τις συµµετοχές
των δηµόσιων φορέων, στους πίνακες χρηµατοδότησης της αντίστοιχης παρέµβασης.

2.

Τα έσοδα που αναφέρονται στο σηµείο 1 αντιπροσωπεύουν πόρους που µειώνουν το ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
των διαρθρωτικών ταµείων που απαιτείται για τη σχετική πράξη. Πριν από τον υπολογισµό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής
των διαρθρωτικών ταµείων, και όχι αργότερα από το κλείσιµο της παρέµβασης, τα έσοδα αυτά αφαιρούνται πλήρως ή
αναλογικά από τις επιλέξιµες δαπάνες της πράξης, ανάλογα µε το εάν έχουν δηµιουργηθεί στο σύνολό τους ή εν µέρει από
την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη.
Κανόνας αριθ. 3 — Χρηµατοοικονοµικά έξοδα, άλλες επιβαρύνσεις και δικαστικά έξοδα

1.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Οι χρεωστικοί τόκοι (εκτός των επιδοτήσεων επιτοκίου για τη µείωση του κόστους δανεισµού επιχειρήσεων στο πλαίσιο
εγκεκριµένου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων), οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος
και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα, δεν είναι επιλέξιµα για
συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία. Ωστόσο, αποκλειστικά στην περίπτωση των συνολικών επιχορηγήσεων, οι
χρεωστικοί τόκοι που καταβάλλονται από τον ορισθέντα ενδιάµεσο φορέα πριν την εκταµίευση του τελικού υπολοίπου της
παρέµβασης είναι επιλέξιµοι, µετά την αφαίρεση των πιστωτικών τόκων επί των προκαταβολών.

2.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Εάν η συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία απαιτεί το άνοιγµα χωριστού λογαριασµού ή χωριστών λογαριασµών
για την εκτέλεση µιας πράξης, τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγµα και τη διαχείριση των λογαριασµών είναι επιλέξιµα.

3.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν συνδέονται άµεσα µε τη σχετική πράξη και εάν είναι αναγκαία για την προετοιµασία ή την
εκτέλεσή της ή, όσον αφορά τα έξοδα λογιστικής παρακολούθησης ή ελέγχου, εάν σχετίζονται µε απαιτήσεις που επιβάλλει
η διαχειριστική αρχή.

4.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Τα έξοδα αυτά είναι επιλέξιµα εάν οι εγγυήσεις προβλέπονται από την εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή από την απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση της παρέµβασης.

5.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιµες.
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Κανόνας αριθ. 4 — Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού

Οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία εάν
πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:
α) ο πωλητής του εξοπλισµού πρέπει να υποβάλλει δήλωση µε την οποία πιστοποιείται η προέλευση του υλικού και βεβαιώνεται
ότι κατά τα προηγούµενα επτά χρόνια ο εξοπλισµός δεν αγοράστηκε µε εθνική ή κοινοτική επιχορήγηση·
β) η τιµή του µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει την αγοραία αξία του και πρέπει να είναι χαµηλότερη από το
κόστος όµοιου καινούργιου εξοπλισµού·
γ) ο εξοπλισµός πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη σχετική πράξη και να είναι σύµφωνος µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

Κανόνας αριθ. 5 — Αγορά εδαφικών εκτάσεων
1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

1.1. Οι δαπάνες για την αγορά µη οικοδοµηµένων εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών
κανόνων:
α) υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της αγοράς της εδαφικής έκτασης και των στόχων της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης·
β) εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σηµείο 2, η αγορά της εδαφικής έκτασης δεν αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 10 % των επιλέξιµων δαπανών της πράξης, εκτός εάν καθορίζεται υψηλότερο ποσοστό στην
παρέµβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή·
γ) εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που να βεβαιώνει ότι η
τιµή αγοράς της εδαφικής έκτασης δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία της.
1.2. Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 87 της συνθήκης, η επιλεξιµότητα των
δαπανών για την αγορά εδαφικών εκτάσεων εκτιµάται λαµβάνοντας υπόψη το καθεστώς ενισχύσεων στο σύνολό του.
2.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τις πράξεις που αποσκοπούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εάν πληρούνται όλοι οι όροι
που αναφέρονται κατωτέρω:
— η αγορά γίνεται µε απόφαση που λαµβάνει η διαχειριστική αρχή,
— η εδαφική έκταση χρησιµοποιείται για τον προβλεπόµενο σκοπό κατά τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην εν λόγω
απόφαση,
— η εδαφική έκταση δεν προορίζεται για γεωργική χρήση, εκτός από δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις που έχουν
εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή,
— η αγορά γίνεται από ή για λογαριασµό δηµόσιου οργανισµού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.

Κανόνας αριθ. 6 — Αγορά ακινήτων
1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Οι δαπάνες για την αγορά ακινήτων, όπως κτίρια και τα γήπεδα επί των οποίων έχουν ήδη οικοδοµηθεί, είναι επιλέξιµες για
συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία εάν η αγορά του ακινήτου συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της σχετικής
πράξης και εφόσον πληρούνται οι όροι του σηµείου 2 µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων.

2.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1. Πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο ειδικευµένο εκτιµητή ή από εγκεκριµένο επίσηµο φορέα που βεβαιώνει
ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία και είτε πιστοποιεί ότι το κτίριο είναι σύµφωνο µε την εθνική νοµοθεσία
είτε αναφέρει τα σηµεία που δεν είναι σύµφωνα µε αυτήν και τα οποία προβλέπεται να διορθωθούν από τον τελικό δικαιούχο
στο πλαίσιο της πράξης.
2.2. Το κτίριο δεν έχει αποτελέσει τα προηγούµενα δέκα έτη αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης που θα συνεπαγόταν
τη χορήγηση διπλής ενίσχυσης σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης της αγοράς του από τα διαρθρωτικά ταµεία.
2.3. Το ακίνητο χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή.
2.4. Το κτίριο µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε τους στόχους της πράξης. Ειδικότερα, το κτίριο µπορεί να
χρησιµοποιείται για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών µόνο εάν η χρήση αυτή είναι σύµφωνη µε τις επιλέξιµες δραστηριότητες του σχετικού διαρθρωτικού ταµείου.
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Κανόνας αριθ. 7 — ΦΠΑ και λοιποί φόροι και τέλη
1.

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή τον µεµονωµένο
λήπτη στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης και στην περίπτωση των ενισχύσεων που
χορηγούνται από τους φορείς που ορίζονται από τα κράτη µέλη. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί, µε οποιοδήποτε τρόπο,
δεν µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη, ακόµη και εάν δεν ανακτάται από τον τελικό δικαιούχο ή από τον µεµονωµένο
λήπτη.

2.

Εάν, ο τελικός δικοιούχος ή ο µεµονωµένος λήπτης υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπή φόρου, σύµφωνα µε τον τίτλο XΙV
της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), ο καταβληθείς ΦΠΑ θεωρείται ανακτήσιµος
για τους σκοπούς του σηµείου 1.

3.

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιµες δαπάνες
εκτός ΦΠΑ.

4.

Οι λοιποί φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις (όπως ιδίως οι άµεσοι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές επί των µισθών) που
προκύπτουν από τη χρηµατοδοτική συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες εκτός εάν βαρύνουν
πραγµατικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο ή το µεµονωµένο λήπτη.
Κανόνας αριθ. 8 — Ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων

1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συγχρηµατοδοτούν ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή/και ταµεία δανείων ή
ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (εφεξής «τα ταµεία») υπό τους όρους που καθορίζονται στο σηµείο 2. Για
τους σκοπούς του προκείµενου κανόνα, ως «ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων» νοούνται τα
επενδυτικά µέσα που δηµιουργούνται ειδικά για την παροχή ιδίων κεφαλαίων ή άλλων µορφών κεφαλαίων επιχειρηµατικού
κινδύνου, περιλαµβανοµένων των δανείων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της
Επιτροπής 96/280/ΕΚ (2). Ως «ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών», νοούνται τα ταµεία που δηµιουργήθηκαν για
να επενδύσουν σε περισσότερα ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και ταµεία δανείων. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων στη χρηµατοδότηση των ταµείων αυτών µπορεί να συνδυάζεται µε την πραγµατοποίηση κοινών επενδύσεων ή
µε την παροχή εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

2.

ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο µεταξύ
άλλων αναφέρονται η αγορά-στόχος, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµατοδότησης, ο επιχειρησιακός
προϋπολογισµός του ταµείου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εταίροι συγχρηµατοδότες, τα επαγγελµατικά προσόντα, η
εµπειρία και η ανεξαρτησία των διαχειριστών, το καταστατικό του ταµείου, η αιτιολόγηση και η προβλεπόµενη χρησιµοποίηση της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων, η πολιτική εξόδου από τις επενδύσεις και οι κανόνες εκκαθάρισης του
ταµείου, περιλαµβανοµένης της επαναχρησιµοποίησης των πόρων που µπορούν να καταλογιστούν στην συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.
2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή ως
ανεξάρτητη χρηµατοοικονοµική µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην τελευταία
περίπτωση, το ταµείο πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την τήρηση
χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο (περιλαµβανοµένων εκείνων που εισφέρουν τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του. Όλοι οι συµµετέχοντες στο ταµείο
πρέπει να καταβάλλουν τις συνεισφορές τους σε µετρητά.
2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.
2.4. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων υπόκειται στα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4 του
γενικού κανονισµού.
2.5. Τα ταµεία µπορούν να πραγµατοποιούν επενδύσεις µόνον σε ΜΜΕ κατά την εγκατάσταση, τα πρώτα στάδια λειτουργίας
(περιλαµβανοµένου του κεφαλαίου εκκίνησης) ή ανάπτυξής τους και µόνο σε δραστηριότητες τις οποίες οι διαχειριστές του
ταµείου θεωρούν οικονοµικά βιώσιµες. Κατά την εκτίµηση της βιωσιµότητας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πηγές
εσόδων της επιχείρησης. Τα ταµεία δεν µπορούν να επενδύουν σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την
έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων (3).
2.6. Πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για τον κατά το δυνατόν µεγαλύτερο περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου ή στην αγορά δανείων. Τα έσοδα ιδίως από τις επενδύσεις σε ίδια
κεφάλαια και από τις χορηγήσεις δανείων (µετά την αναλογική αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης) µπορούν να διανέµονται
κατά προτίµηση στους µετόχους του ιδιωτικού τοµέα µέχρι το επίπεδο αµοιβή που καθορίζεται στη συµφωνία των µετόχων
και εν συνεχεία να κατανέµονται κατά αναλογία µεταξύ όλων των µετόχων και των διαρθρωτικών ταµείων. Τα έσοδα του
ταµείου που µπορούν να καταλογιστούν στη συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται για
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ίδια επιλέξιµη ζώνη.
(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1.
(2) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(3) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
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2.7. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 5 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρκεια
της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλότερου
ποσοστού.
2.8. Κατά το κλείσιµο της πράξης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του
ταµείου που έχει επενδυθεί ή χορηγηθεί υπό µορφή δανείων σε ΜΜΕ, περιλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισης που
καταβλήθηκαν.
2.9. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και των άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία, καθώς και οι επενδύσεις που
πραγµατοποιούν τα ταµεία σε µεµονωµένες ΜΜΕ, υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
3.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Η Επιτροπή συνιστά την εφαρµογή των προτύπων καλής πρακτικής που αναφέρονται στα σηµεία 3.2 έως 3.6 από τα ταµεία
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η Επιτροπή θα λαµβάνει ευνοϊκά υπόψη τη συµµόρφωση µε τις
συστάσεις αυτές όταν θα εξετάζει εάν η λειτουργία του ταµείου συµβιβάζεται µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Οι συστάσεις δεν είναι δεσµευτικές για τους σκοπούς της επιλεξιµότητας των δαπανών.
3.2. Η χρηµατοδοτική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να είναι ουσιαστική και να υπερβαίνει το 30 %.
3.3. Το µέγεθος των ταµείων πρέπει να είναι επαρκώς σηµαντικό και ο πληθυσµός-στόχος που καλύπτουν επαρκώς µεγάλος για
να εξασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα των πράξεών τους, ενώ οι επενδύσεις τους πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα
συµβατό µε τη διάρκεια της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων και να επικεντρώνονται στους τοµείς στους οποίους η
λειτουργία της αγοράς είναι ατελής.
3.4. Ο ρυθµός των εισφορών κεφαλαίων στο ταµείο πρέπει να είναι ο ίδιος για τα διαρθρωτικά ταµεία και τους µετόχους και τα
ποσά τους ανάλογα προς τις εγγραφείσες συµµετοχές.
3.5. Η διαχείριση των ταµείων πρέπει να γίνεται από οµάδες ανεξάρτητων επαγγελµατιών µε επαρκή εµπειρία, οι οποίοι πρέπει να
έχουν την ικανότητα και αξιοπιστία που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση ενός ταµείου κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου.
Οι οµάδες διαχειριστών πρέπει να επιλέγονται µε διαγωνισµό λαµβάνοντας υπόψη το προβλεπόµενο επίπεδο αµοιβής τους.
3.6. Τα ταµεία δεν αποκτούν, καταρχήν, πλειοψηµικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο να πραγµατοποιήσουν
όλες τις επενδύσεις τους κατά τη διάρκεια ζωής του ταµείου.
Κανόνας αριθ. 9 — Ταµεία εγγυήσεων
1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Τα διαρθρωτικά ταµεία µπορούν να συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου ταµείων εγγυήσεων υπό τους όρους
που αναφέρονται στο σηµείο 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, τα «ταµεία εγγυήσεων» είναι χρηµατοδοτικά µέσα
για την παροχή σε ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και σε ταµεία δανείων κατά την έννοια του κανόνα αριθ. 8
και σε άλλα καθεστώτα χρηµατοδοτήσεων υψηλού κινδύνου σε ΜΜΕ (περιλαµβανοµένων των δανείων), εγγυήσεων για την
κάλυψη ζηµιών από επενδύσεις τους σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση 96/280/ΕΚ. Τα ταµεία
εγγυήσεων µπορούν να είναι ταµεία αµοιβαίων εγγυήσεων που λειτουργούν µε κρατική στήριξη και µε συµµετοχή ΜΜΕ,
ταµεία που λειτουργούν µε εµπορικά κριτήρια και µε συµµετοχή εταίρων του ιδιωτικού τοµέα, ή ταµεία που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το δηµόσιο τοµέα. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων µπορεί να συνοδεύεται από την παροχή
επιµέρους εγγυήσεων από άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα.

2.

ΟΡΟΙ

2.1. Οι συγχρηµατοδότες ή οι χορηγοί του ταµείου εγγυήσεων υποβάλλουν ένα συνετό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, όπως στην
περίπτωση των οργανισµών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (κανόνας αριθ. 8), τηρουµένων των αναλογιών, στο οποίο
προσδιορίζεται το προβλεπόµενο χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων. Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά και η παρακολούθηση της εφαρµογής του να γίνεται από ή µε ευθύνη της διαχειριστικής αρχής.
2.2. Το ταµείο πρέπει να έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα διεπόµενη από τις συµφωνίες µεταξύ των µετόχων ή ως
ανεξάρτητη από χρηµατοοικονοµική άποψη µονάδα στο πλαίσιο υφιστάµενου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει να αποτελεί αντικείµενο χωριστής σύµβασης λειτουργίας, η οποία προβλέπει ιδίως την τήρηση
χωριστών λογαριασµών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταµείο (περιλαµβανοµένων εκείνων που εισφέρονται από τα διαρθρωτικά ταµεία) και των αρχικών πόρων του.
2.3. Η Επιτροπή δεν µπορεί να είναι εταίρος ή µέτοχος του ταµείου.
2.4. Τα ταµεία µπορούν να παρέχουν εγγυήσεις µόνο για επενδύσεις σε δραστηριότητες που θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες.
∆εν παρέχουν εγγυήσεις σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατενθυντήριων
γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.
2.5. Το εναποµένον µετά την κατάπτωση των εγγυήσεων µέρος της συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να επαναχρησιµοποιείται για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ στη ίδια επιλέξιµη ζώνη.
2.6. Τα έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 2 % του καταβεβληµένου κεφαλαίου σε ετήσιο µέσο όρο στη διάρκεια
της παρέµβασης, εκτός εάν µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών αποδεικνύεται αναγκαία η καταβολή υψηλότερου
ποσοστού.
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2.7. Κατά το κλείσιµο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες του ταµείου (ο τελικός δικαιούχος) αντιστοιχούν στο µέρος του
καταβεβληµένου κεφαλαίου που είναι αναγκαίο, µετά από ανεξάρτητο έλεγχο, για την κάλυψη των εγγυήσεων που έχουν
παρασχεθεί, περιλαµβανοµένου των εξόδων διαχείρισης.
2.8. Οι συµµετοχές των διαρθρωτικών ταµείων και άλλων δηµόσιων φορέων στα ταµεία εγγυήσεων, καθώς και οι εγγυήσεις που
παρέχονται από τα ταµεία αυτά σε µεµονωµένες ΜΜΕ υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Κανόνας αριθ. 10 — Χρηµατοδοτική µίσθωση
1.

Οι δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο πράξεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από
τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στα σηµεία 2 έως 4.

2.

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

2.1. Ο εκµισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για τη µείωση των
µισθωµάτων που καταβάλλει ο µισθωτής για τα πάγια στοιχεία που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
2.2. Οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις οποίες καταβάλλεται κοινοτική ενίσχυση περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς ή
προβλέπουν ελάχιστη περίοδο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ίση µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που
αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2.3. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης πριν τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρηµατοδοτικής
µίσθωσης χωρίς προηγούµενη έγκριση των αρµόδιων αρχών, ο εκµισθωτής αναλαµβάνει να επιστρέψει στις εθνικές αρχές
(για λογαριασµό του σχετικού ταµείου) το µέρος της κοινοτικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη περίοδο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2.4. Η αγορά του πάγιου στοιχείου από τον εκµισθωτή, η οποία αποδεικνύεται από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελεί τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. Το ανώτατο ποσό που
είναι επιλέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµισθούµενου
πάγιου στοιχείου.
2.5. Οι άλλες δαπάνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.4, που σχετίζονται µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφάλισης, κ.λπ.)
δεν είναι επιλέξιµες.
2.6. Η κοινοτική ενίσχυση που καταβάλλεται στον εκµισθωτή χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου προς όφελος του µισθωτή µέσω
µιας οµοιόµορφης µείωσης όλων των µισθωµάτων σε όλη την περίοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2.7. Ο εκµισθωτής αποδεικνύει ότι η κοινοτική ενίσχυση αποβαίνει πλήρως προς όφελος του µισθωτή, υπολογίζοντας την
κατανοµή των µισθωµάτων ή εφαρµόζοντας µια εναλλακτική και εξίσου αξιόπιστη µέθοδο.
2.8. Οι δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.5, η χρησιµοποίηση των φορολογικών οφελών που προκύπτουν από την πράξη
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και οι άλλοι όροι της σύµβασης είναι ισοδύναµοι µε εκείνους που θα εφαρµόζονταν ελλείψει
χρηµατοδοτικής παρέµβασης της Κοινότητας.
3.

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ

3.1. Ο µισθωτής είναι ο άµεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης.
3.2. Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή, συνοδευόµενα από εξοφληµένο τιµολόγιο ή λογιστικό έγγραφο
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση.
3.3. Σε περίπτωση σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που περιλαµβάνει ρήτρα αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ίση µε τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιµο για την κοινοτική συγχρηµατοδότηση δεν πρέπει
να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκµισθούµενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε τη
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα,
έξοδα ασφαλίσεων, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµες.
3.4. Η κοινοτική ενίσχυση για τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αναφέρονται στο σηµείο 3.3 καταβάλλεται στον
µισθωτή σε µία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα µε τα µισθώµατα που έχουν πραγµατικά καταβληθεί. Εάν η σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης λήγει µετά την τελική ηµεροµηνία έως την οποία λαµβάνονται υπόψη οι πληρωµές στο πλαίσιο
της κοινοτικής παρέµβασης, θεωρούνται επιλέξιµες µόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσµα µισθώµατα που καταβλήθηκαν
από τον µισθωτή έως την τελική ηµεροµηνία των πληρωµών στο πλαίσιο της παρέµβασης.
3.5. Σε περίπτωση συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς και των οποίων η διάρκεια
είναι µικρότερη από τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα µισθώµατα είναι επιλέξιµα για κοινοτική συγχρηµατοδότηση κατ’ αναλογία προς την περίοδο
της επιλέξιµης πράξης. Ωστόσο, ο µισθωτής πρέπει να µπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η πλέον
αποτελεσµατική από πλευράς κόστους µέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισµού. Εάν η χρησιµοποίηση
εναλλακτικής µεθόδου (π.χ. η µίσθωση του εξοπλισµού) συνεπαγόταν χαµηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται
από την επιλέξιµη δαπάνη.
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3.6. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για τον προσδιορισµό των δαπανών που είναι
επιλέξιµες σύµφωνα µε τα σηµεία 3.1 έως 3.5.
4.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ.
Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής υπό καθεστώς πώλησης και επανεκµίσθωσης µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες
δαπάνες σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο σηµείο 3. Το κόστος απόκτησης του πάγιου στοιχείου δεν είναι
επιλέξιµο για κοινοτική συγχρηµατοδότηση.
Κανόνας αριθ. 11 — ∆απάνες για τη διαχείριση και τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων

1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Το κόστος µε το οποίο βαρύνονται τα κράτη µέλη για τη διαχείριση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση παρά µόνον υπό τους όρους που αναφέρονται στο σηµείο
2 και εφόσον εµπίπτει στις κατηγορίες που ορίζονται στο σηµείο 2.1.

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΘΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

2.1. Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο της παρέµβασης, υπό τους όρους
που ορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.7:
— δαπάνες για την προετοιµασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση της παρέµβασης και των πράξεων (αποκλείοντας
έξοδα απόκτησης και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση),
— δαπάνες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών και υποεπιτροπών παρακολούθησης που σχετίζονται µε την εφαρµογή της
παρέµβασης. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν τα έξοδα εµπειρογνωµόνων και άλλων συµµετεχόντων σε
αυτές τις επιτροπές, περιλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από τρίτες χώρες, εάν ο πρόεδρος των επιτροπών
θεωρεί ότι η παρουσία τους είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρέµβασης,
— έξοδα λογιστικών ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων των πράξεων.
2.2. Οι δαπάνες για µισθούς περιλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι επιλέξιµες µόνον στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) δηµόσιοι υπάλληλοι και άλλοι απασχολούµενοι στο δηµόσιο αποσπασµένοι µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση της
αρµόδιας αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1·
β) λοιπό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.
Η περίοδος απόσπασης ή απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει την τελική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών
που καθορίζεται στην απόφαση για την έγκριση της παρέµβασης.
2.3. Η συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων στις δαπάνες που αναφέρονται στο σηµείο 2.1 περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που
καθορίζεται στην παρέµβαση που εγκρίνει η Επιτροπή και δεν υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στα σηµεία 2.4 και 2.5.
2.4. Για όλες τις παρεµβάσεις, εκτός από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ και τις καινοτόµες
ενέργειες, το όριο είναι το άθροισµα των ακόλουθων ποσών:
— 2,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο είναι κατώτερο ή ίσο µε 100
εκατοµµύρια ευρώ,
— 2 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ
είναι κατώτερο ή ίσο µε 500 εκατοµµύρια ευρώ,
— 1 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει τα 500 εκατοµµύρια ευρώ
αλλά είναι κατώτερο ή ίσο µε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ,
— 0,5 % του τµήµατος της συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων το οποίο υπερβαίνει το ένα δισεκατοµµύριο
ευρώ.
2.5. Για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, τις καινοτόµες ενέργειες και το ειδικό πρόγραµµα Peace ΙΙ, το όριο είναι το 5 % της
συνολικής συµµετοχής των διαρθρωτικών ταµείων. Εάν οι παρεµβάσεις αυτές συνεπάγονται τη συµµετοχή περισσοτέρων του
ενός κρατών µελών, το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί για να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας
και καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής.
2.6. Για τον υπολογισµό του ποσού των ορίων που καθορίζονται στα σηµεία 2.4 και 2.5, η συνολική συµµετοχή των
διαρθρωτικών ταµείων είναι το συνολικό ποσό που καθορίζεται σε κάθε παρέµβαση που εγκρίνεται από την Επιτροπή.
2.7. Ο τρόπος εφαρµογής των σηµείων 2.1 έως 2.6 του κανόνα αυτού συµφωνείται µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών και
ορίζεται στην παρέµβαση. Το ποσοστό της συµµετοχής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 7 του γενικού
κανονισµού. Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, το κόστος που αναφέρεται στο σηµείο 2.1 αποτελεί αντικείµενο
χωριστού µέτρου ή επιµέρους µέτρου στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.
3.

ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Οι ενέργειες που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο
σηµείο 2 (όπως µελέτες, σεµινάρια, πληροφόρηση, εξωτερική αξιολόγηση, και η απόκτηση και εγκατάσταση ηλεκτρονικών
συστηµάτων για διαχείριση παρακολούθησης και αξιολόγηση) δεν υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στα σηµεία 2.4
έως 2.6. Οι δαπάνες για τις αποδοχές δηµόσιων υπαλλήλων ή άλλων απασχολούµενων στο δηµόσιο που συµµετέχουν στην
εκτέλεση αυτών των ενεργειών δεν είναι επιλέξιµες.
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∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι ακόλουθες δαπάνες των δηµόσιων διοικήσεων είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση εκτός του πλαισίου της τεχνικής
βοήθειας εάν σχετίζονται µε την εκτέλεση µιας πράξης και δεν απορρέουν από τις εκ του νόµου αρµοδιότητες της δηµόσιας
αρχής ή από τα καθήκοντα καθηµερινής διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της δηµόσιας αρχής:
α) κόστος υπηρεσιών που παρέχονται από δηµόσια διοίκηση κατά την εκτέλεση µιας πράξης. Οι δαπάνες αυτές πρέπει είτε
να τιµολογούνται σε έναν τελικό δικαιούχο (του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα) είτε να βεβαιώνονται µε έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των πραγµατικών δαπανών που καταβλήθηκαν από τη
σχετική δηµόσια διοίκηση για την εκτέλεση της πράξης·
β) κόστος εκτέλεσης µιας πράξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών και καταβάλλονται από µια δηµόσια διοίκηση που είναι η ίδια τελικός δικαιούχος και εκτελεί µια πράξη για λογαριασµό της χωρίς να
προσφεύγει σε εξωτερικούς µηχανικούς ή σε άλλες επιχειρήσεις. Το κόστος αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στις δαπάνες που
καταβλήθηκαν πραγµατικά και άµεσα για τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και να βεβαιώνεται µε έγγραφα που
επιτρέπουν τον προσδιορισµό των δαπανών που καταβλήθηκαν πραγµατικά από τη σχετική δηµόσια διοίκηση για την
εκτέλεση της πράξης.
Κανόνας αριθ. 12 — Επιλεξιµότητα των δαπανών σε συνάρτηση µε τον τόπο εκτέλεσης της πράξης

1.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Κατά γενικό κανόνα, οι πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να εκτελούνται στην περιοχή
την οποία αφορά η παρέµβαση.

2.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

2.1. Εάν η περιοχή την οποία αφορά η παρέµβαση ωφελείται εν όλω ή εν µέρει από µια πράξη που εκτελείται εκτός της περιοχής
αυτής, η διαχειριστική αρχή µπορεί να δεχθεί τη συγχρηµατοδότηση της εν λόγω πράξης εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι
που καθορίζονται στα σηµεία 2.2 έως 2.4. Στις άλλες περιπτώσεις, η συγχρηµατοδότηση µιας πράξης µπορεί να γίνει δεκτή
βάσει της διαδικασίας του σηµείου 3. Για τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού
της αλιείας (ΧΜΠΑ), εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις η διαδικασία του σηµείου 3.
2.2. Η πράξη πρέπει να εκτελείται σε περιοχή NUTS ΙΙΙ κράτους µέλους η οποία γειτονεύει µε την περιοχή την οποία αφορά η
παρέµβαση.
2.3. Οι ανώτατες επιλέξιµες δαπάνες της πράξης υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τα οφέλη που αναµένονται για την περιοχή
αυτή από την πράξη και βασίζονται σε εκτίµηση ανεξάρτητου φορέα. Τα οφέλη εκτιµώνται λαµβάνοντας υπόψη τους
ειδικούς στόχους της παρέµβασης και τις αναµενόµενες επιπτώσεις της. Η πράξη δεν µπορεί να γίνει δεκτή για συγχρηµατοδότηση εάν η αναλογία των οφελών είναι µικρότερη από 50 %.
2.4. Για κάθε µέτρο της παρέµβασης, οι επιλέξιµες δαπάνες των πράξεων που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του µέτρου. Επιπλέον, οι επιλέξιµες δαπάνες όλων των πράξεων
της παρέµβασης που γίνονται δεκτές βάσει του σηµείου 2.1 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών της παρέµβασης.
2.5. Οι πράξεις που γίνονται δεκτές από τη διαχειριστική αρχή βάσει του σηµείου 2.1 πρέπει να αναφέρονται στις ετήσιες και
στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης της παρέµβασης.
3.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Όσον αφορά τις πράξεις που εκτελούνται εκτός της περιοχής την οποία αφορά η παρέµβαση αλλά δεν πληρούν τους όρους
του σηµείου 2, και τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, η αποδοχή της πράξης για συγχρηµατοδότηση
υπόκειται σε προηγούµενη και κατά περίπτωση έγκριση της Επιτροπής µετά από σχετική αίτηση του κράτους µέλους,
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την εγγύτητα της περιοχής σε σχέση µε τον τόπο εκτέλεσης της πράξης και το επίπεδο των
οφελών που αναµένονται για την περιοχή αυτή, καθώς και την αναλογία των σχετικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες του
µέτρου και της παρέµβασης. Στην περίπτωση παρέµβασης στις απόµακρες περιοχές εφαρµόζεται η διαδικασία του παρόντος
σηµείου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1686/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
ρίων Νήσων σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των οποίων
τα σιτηρά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92,
η ικανοποίηση των αναγκών των Καναρίων Νήσων σε ρύζι
διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις τιµές και την
ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού ρυζιού,
πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως για τις
παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής. Η ενίσχυση αυτή πρέπει
να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις δαπάνες των
διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την τιµή βάσης
που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/94 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1620/1999 (4), προβλέπει τις κοινές λεπτοµέρειες της
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των Κανα-

(2)

(3)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση των αγορών στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως των
προϊόντων αυτών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στο να καθοριστεί η ενίσχυση για
τον εφοδιασµό των Καναρίων Νήσων που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια ρυζιού κοινοτικής
καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των
Καναρίων Νήσων καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
160
296
192

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
26.6.1999, σ. 80.
17.11.1994, σ. 23.
24.7.1999, σ. 19.

L 193/50

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλΐου 2000, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)
Θραύσµατα
(1006 40)

Ποσό της ενίσχυσης

133,00
29,00
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/51

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1687/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1983/92 της
Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1992, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό σε
προϊόντα του τοµέα του ρυζιού των Αζορών και της Μαδέρας και για καθορισµό του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση των αγορών στον τοµέα του ρυζιού, και ιδίως των
προϊόντων αυτών στο ευρωπαϊκό µέρος της Κοινότητας και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στο να καθοριστεί η ενίσχυση για
τον εφοδιασµό των Αζορών και της Μαδέρας που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/
92, η ικανοποίηση των αναγκών των Αζορών και της Μαδέρας σε ρύζι διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις
τιµές και την ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους
όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού
ρυζιού, πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως
για τις παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής· ότι η ενίσχυση
αυτή πρέπει να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις
δαπάνες των διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την
τιµή βάσης που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις
τρίτες χώρες. Οι στόχοι αυτοί συνεπάγονται διαφοροποίηση
της ενισχύσεως κατά προϊόν.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2596/93 (4), προβλέπει τις κοινές λεπτοµέρειες της εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των Αζορών και
της Μαδέρας σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των
οποίων το ρύζι. Οι συµπληρωµατικές ή παρεκκλιτικές λεπτοµέρειες από τις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισµού

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια του ρυζιού κοινοτικής καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού
των Αζορών και της Μαδέρας καθορίζονται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
160
179
238

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
26.6.1999, σ. 80.
1.7.1992, σ. 6.
23.9.1993, σ. 24.

(5) ΕΕ L 198 της 17.7.1992, σ. 37.
(6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

133,00

133,00

29.7.2000
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/53

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1688/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
βάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει να
προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον αφορά
το προϊόν αυτό.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία φορά
το µήνα· ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(8)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2072/98 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.
∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του
τοµέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο
άρθρο έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί
υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών
και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της
επιστροφής αναστέλλεται.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµ-

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.
(2) ΕΕ L 265 της 30.9.1998, σ. 4.
(3) ΕΕ L 154 της 15.6.1976, σ. 11.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

L 193/54
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
(σε EUR/t)

(σε EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

Επιστροφή

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
01
01
—
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05
01
04
01
02
03
04
05

95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
95,00
95,00
95,00
—
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00
119,00
125,00
119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 65 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 67 9100

05

125,00

1006 30 67 9900

—

—

1006 30 92 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 92 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 94 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 94 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 96 9100

01
02
03
04
05

119,00
125,00
130,00
125,00
125,00

1006 30 96 9900

01
04

119,00
125,00

1006 30 98 9100

05

125,00

1006 30 98 9900

—

—

1006 40 00 9000

—

—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

(1) Προορισµοί:
01 Λιχτενστάιν, Ελβετία και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια,
02 οι ζώνες I, II, III, VI µε εξαίρεση την Τουρκία,
03 οι ζώνες IV, V, VII γ), Καναδάς και η ζώνη VIII, εκτός από Σουρινάµ, Γουιάνα και Μαδαγασκάρη,
04 οι προορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 34 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε,
05 Θέουτα και Μελίλια.

ΝΒ: Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε.

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/55

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1689/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
ρισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1510/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2072/98 (4),
και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του
Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθο-

(2)

(3)

Οι γενικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις προαναφερόµενες
ενέργειες.

(4)

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την
όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι
επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
174
329
265
288

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
13.7.2000, σ. 11.
30.12.1995, σ. 18.
30.9.1998, σ. 4.
25.10.1974, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό
επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

16,50

1002 00 00 9000

31,00

1003 00 90 9000

4,50

1004 00 00 9400

35,00

1005 90 00 9000

61,50

1006 30 92 9100

169,00

1006 30 92 9900

169,00

1006 30 94 9100

169,00

1006 30 94 9900

169,00

1006 30 96 9100

169,00

1006 30 96 9900

169,00

1006 30 98 9100

169,00

1006 30 98 9900

169,00

1006 30 65 9900

169,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

61,50

1101 00 15 9100

22,00

1101 00 15 9130

22,00

1102 20 10 9200

86,17

1102 20 10 9400

73,86

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

1,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 11 90 9200

0,00

1103 13 10 9100

110,79

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

41,60

1104 21 50 9100

1,46

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως
τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1690/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούλιο του 2000 για πιστοποιητικά εισαγωγής αυγών και κρέατος πουλερικών βάσει του καθεστώτος
που προβλέπεται από τις συµφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα µε τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, τη
∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1899/97 της Επιτροπής, της 29ης
Σεπτεµβρίου 1997, για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
3066/95 του Συµβουλίου για τους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών και για την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2699/93 και (ΕΚ) αριθ. 1559/94 (1), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2719/98 (2), και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2000, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες
ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως και για
άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και πρέπει

συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000, βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1899/97, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών της περιόδου από
1ης Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, οι αιτήσεις αδειών
εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1899/97.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 67.
(2) ΕΕ L 342 της 17.12.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών αιτήσεων
για πιστοποιητικά εισαγωγής
για την περίοδο από
1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000

1
2
4
7
8
9
10
11
44
45
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43

3,51
3,50
100,00
2,65
2,93
1,89
100,00
100,00
3,97
100,00
100,00
—
100,00
2,19
—
—
100,00
100,00
100,00
3,86
100,00
100,00
—
100,00
—
100,00
100,00
—
—
—
7,63
100,00
—
100,00
—

29.7.2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε t)
Οµάδα

1

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
1ης Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000

4 156,25

2

406,25

4

9 993,64

7

2 625,00

8

656,25

9

1 500,00

10

1 139,95

11

281,25

44

343,75

45

857,25

12

1 180,01

14

2 187,50

15

1 990,63

16

437,50

17

937,50

18

187,50

19

393,75

21

1 465,00

23

1 180,63

24

125,00

25

3 104,88

26

169,13

27

1 375,00

28

157,47

30

1 125,00

32

415,63

33

291,88

34

1 562,50

35

125,00

36

625,00

37

156,25

38

296,88

39

1 000,00

40

337,50

43

625,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1691/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούλιο του 2000 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισµένων προϊόντων µε βάση το κρέας πουλερικών βάσει
του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα
και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών
και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

ποσότητες και πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό
για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και
για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2719/1999 (2), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την
περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000, βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο παράρτηµα.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9.
(2) ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ. 48.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεττεµβρίου 2000

1

1,79

2

1,75

3

1,87

4

7,58

5

2,34
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1692/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούλιο 2000 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα του κρέατος πουλερικών
στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/97
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/97 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 1997, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών που διέπεται από το καθεστώς το
οποίο προβλέπεται στην ενδιάµεση συµφωνία για το εµπόριο και τα
συνοδευτικά µέτρα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας αφετέρου (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1514/97 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που
υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2000, αφορούν
ποσότητες χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και
συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη
διαθέσιµη ποσότητα για την επόµενη περίοδο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000 βάσει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 509/97 θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών της περιόδου από
1ης Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/97.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 80 της 21.3.1997, σ. 3.
(2) ΕΕ L 204 της 31.7.1997, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000

Οµάδα

80
90
100

100,00
90,91
100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(σε t)
Αριθµός οµάδας

80
90
100

∆ιαθέσιµες ποσότητες για
την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000

1 299,00
325,00
1 093,90
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1693/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2000 της Επιτροπής (5).

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 της αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευ-

(1)

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252 της 25.9.1999, σ. 1.
175 της 14.7.2000, σ. 59.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και πρόσθετων
δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των προϊόντων του
κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
29,01
29,01
29,01
0,29

3,05
7,81
2,92
7,38
10,73
6,21
6,21
0,36

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1694/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
Ιούλιο του 2000 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών και του
κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής (1), ότι πρέπει να
καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα
για την επόµενη περίοδο, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και των
ωαλβουµινών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1356/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του κρέατος πουλερικών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1357/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το τρίτο τρίµηνο του 2000, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες
ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως, και,

για άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και
πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000 βάσει
των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96 θα
γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
2.
Κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών της περιόδου από
1ης Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, οι αιτήσεις αδειών
εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουλίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

145
155
161
155

της
της
της
της

29.6.1995,
28.6.2000,
29.6.1996,
28.6.2000,

σ.
σ.
σ.
σ.

19.
36.
136.
38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000

E1
E2
E3

100,00
82,57
100,00

P1
P2
P3
P4

100,00
100,00
2,89
3,68

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε t)
Οµάδα

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα
για την περίοδο από
1ης Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000

E1
E2
E3

65 715,00
1 750,00
6 723,07

P1
P2
P3
P4

2 814,50
1 363,00
175,00
250,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1695/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 2000
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του βοείου κρέατος
κωδικό ΣΟ 0206, καθώς και ορισµένων άλλων παρασκευασµάτων και κονσερβών κρέατος ή παραπροϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι υπό τον κωδικό ΣΟ
1602 50 10.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(6)

Λαµβανοµένων υπόψη των κατά πολύ διαφορετικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς 0201 20 90 9700 και 0202 20 90 9100, που
χρησιµοποιούνται µε τις επιστροφές, πρέπει να χορηγείται η
επιστροφή κατά την εξαγωγή, µόνο για τα τεµάχια στα
οποία το βάρος των οστών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το ένα τρίτο του βάρους του τεµαχίου.

(7)

Όσον αφορά το αλατισµένο και αποξηραµένο κρέας
βοοειδών χωρίς οστά, υπάρχουν τα παραδοσιακά εµπορικά
ρεύµατα µε προορισµό την Ελβετία. Πρέπει, για να διατηρηθούν οι συναλλαγές αυτές κατά το αναγκαίο µέτρο, να
καθορισθεί η εξαγωγή σ’ ένα ποσό το οποίο θα καλύπτει τη
διαφορά µεταξύ των τιµών στην ελβετική αγορά και των
τιµών κατά την εξαγωγή στα κράτη µέλη.

(8)

Για ορισµένες άλλες παρουσιάσεις και κονσέρβες κρέατος ή
παραπροϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι
στους κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80, η συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δύναται να
εξασφαλισθεί µε τη χορήγηση µιας επιστροφής, το ύψος της
οποίας έχει καθορισθεί, λαµβανοµένης υπόψη της επιστροφής που έχει χορηγηθεί στους εξαγωγείς µέχρι τώρα.

(9)

Για τα άλλα προϊόντα που υπάγονται στον τοµέα του βοείου
κρέατος, δεν χρειάζεται να καθορισθεί επιστροφή, εφόσον η
συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο των
προϊόντων αυτών στερείται σηµασίας.

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (8) όπως
τοποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1000/2000 (9), όρισε την ονοµατολογία που εφαρµόζεται
για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των γεωργικών
προϊόντων.

(11)

Για να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις κατά την
εξαγωγή για τους εµπορευόµενους πρέπει να ευθυγραµµιστούν τα ποσά των επιστροφών για το σύνολο των κατεψυγµένων κρεάτων µε τα ποσά που χορηγούνται για τα νωπά ή
τα διατηρηµένα σε απλή ψύξη κρέατα, εκτός από τα κρέατα
που προέρχονται από χονδρά αρσενικά βοοειδή.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999,
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Οι όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών στην εξαγωγή, για
ορισµένα βόεια κρέατα και ορισµένες κονσέρβες, θεσπίστηκαν από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
744/2000 (3), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1470/
2000 (5), και (ΕΟΚ) αριθ. 2388/84 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3661/92 (7).

(2)

(3)

Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
προβλεπόµενη κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω.

(4)

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα και οι
δυνατότητες διαθέσεως, ιδίως σε ορισµένες τρίτες χώρες,
οδηγούν στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή αφενός µεν βοοειδών που προορίζονται για σφαγή, µε ζων
βάρος ανώτερο των 220 χιλιογράµµων, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραµµα, και αφετέρου χονδρών βοοειδών
ζώντας βάρους ίσου ή ανωτέρου των 300 χιλιογράµµων.
Είναι αναγκαίο να χορηγηθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή προς ορισµένους τόπους προορισµού ορισµένων
νωπών ή διατηρηµένων µε απλή ψύξη κρεάτων τα οποία
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι υπό τον κωδικό ΣΟ
0201, ορισµένων κατεψυγµένων κρεάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι υπό τον κωδικό ΣΟ 0202, ορισµένων
σφαγίων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι υπό τον

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
4 της 8.1.1982, σ. 11.
89 της 11.4.2000, σ. 3.
212 της 21.7.1982, σ. 48.
165 της 6.7.2000, σ. 16.
221 της 18.8.1984, σ. 28.
370 της 19.12.1992, σ. 16.

(8) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.
(9) ΕΕ L 114 της 13.5.2000, σ. 10.
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Για να ενδυναµωθεί ο έλεγχος των προϊόντων που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 1602 50, πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένα από τα προϊόντα αυτά µπορούν µόνο να επωφεληθούν µιας επιστροφής στην περίπτωση παρασκευής στα
πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από το άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου, της
4ης Μαρτίου 1980, σχετικά µε την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2026/
83 (2).

(13)

Για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εξαγωγή ορισµένων αναπαραγωγών καθαρής φυλής, πρέπει να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα θηλυκά ζώα συναρτήσει της
ηλικίας των ζώων αυτών.

(14)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής προς ορισµένες τρίτες
χώρες δαµάλεων άλλων από αυτές που προορίζονται για
κρεατοπαραγωγή, αλλά για να αποφευχθούν καταχρήσεις
πρέπει να καθοριστούν κριτήρια ελέγχου που να διασφαλίζουν ότι πρόκειται για ζώα ηλικίας όχι άνω των 36 µηνών.

(15)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Ο κατάλογος των προϊόντων για την εξαγωγή των οποίων
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονι-
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σµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 και τα ποσά της εν λόγω επιστροφής καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.
2.
Οι τόποι προορισµού καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του
παρόντος κανονισµού.
3.
Τα προϊόντα οφείλουν να πληρούν τους αντίστοιχους όρους
υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (3),
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο VI της οδηγίας 94/65/ΕΚ του
Συµβουλίου (4),
— στο παράρτηµα B, κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (5).
Άρθρο 2
Η χορήγηση της επιστροφής για το προϊόν του κωδικού
0102 90 59 9000 της ονοµατολογίας των επιστροφών για τις
εξαγωγές προς τρίτες χώρες της ζώνης 10, που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού, υπόκειται στην προσκόµιση, κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων
εξαγωγής, του πρωτότυπου και ενός αντιγράφου του κτηνιατρικού
πιστοποιητικού υπογεγραµµένου από τον επίσηµο κτηνίατρο και
που βεβαιώνει ότι πρόκειται πράγµατι για δαµάλεις ηλικίας ίσης ή
κατώτερης από 36 µήνες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επιστρέφεται στον εξαγωγέα και το αντίγραφο, επικυρωµένο από τις
τελωνειακές αρχές, επισυνάπτεται στην αίτηση της πληρωµής της
επιστροφής.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 62 της 7.3.1980, σ. 5.
(2) ΕΕ L 199 της 22.7.1983, σ. 12.

(3) ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(4) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
(5) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
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του κανονισµού της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του βοείου κρέατος
(EUR/100 kg)

(EUR/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

Ποσό των
επιστροφών (7)

Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

Ποσό των
επιστροφών (7)
– Καθαρό βάρος –

– Ζων βάρος –

0102 10 10 9120

01

46,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9120

01

46,00

0102 10 30 9130

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

46,00

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 41 9100

02

41,50

0201 20 50 9110 (1)

0102 90 51 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

02
03
04

119,00
79,50
39,50

0201 20 50 9120

02
03
04
10

16,00
11,00
5,00
41,50 (9)

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0201 20 50 9130 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0102 90 61 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 50 9140

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 69 9000

02
03
04

16,00
11,00
5,00

0201 20 90 9700

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0102 90 71 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9050

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0102 90 79 9000

02
03
04

41,50
27,00
14,00

0201 30 00 9060 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0201 30 00 9100 (2) (6)

02
03
04
06

166,00
113,50
57,50
147,00

0201 30 00 9120 (2) (6)

08
09
03
04
06
02
03
04

91,00
85,00
62,50
31,50
80,50
24,00
17,00
8,50

0102 90 59 9000

– Καθαρό βάρος –

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

69,00
47,50
23,00

0201 10 00 9120

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 10 00 9100

0201 10 00 9140

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0202 10 00 9900

02
03
04

33,50
23,00
11,50

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

94,00
63,00
32,00

0202 20 10 9000

02
03
04

33,50
23,00
11,50
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(EUR/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

Ποσό των
επιστροφών (7)

(EUR/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισµός

– Καθαρό βάρος –

0202 20 30 9000

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 20 50 9100

02
03
04

42,50
29,00
14,50

0202 20 50 9900

02
03
04

24,00
17,00
8,50

02
03
04

24,00
17,00
8,50

0202 30 90 9100

05 (3)
07 (4)

34,00
34,00

0202 30 90 9200 (6)

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0202 20 90 9100

Ποσό των
επιστροφών (7)
– Καθαρό βάρος –

0206 10 95 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0206 29 91 9000

02
03
04
06

33,50
22,00
10,50
26,50

0210 20 90 9100

04

16,50

1602 50 10 9170

02
03
04

19,50 (8)
15,00 (8)
15,00 (8)

1602 50 31 9125

01

77,00 (5)

1602 50 31 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9125

01

77,00 (5)

1602 50 39 9325

01

68,50 (5)

1602 50 39 9425

01

26,00 (5)

1602 50 39 9525

01

26,00 (5)

1602 50 80 9535

01

15,00 (8)

(1) Η υπαγωγή σ’ αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την προσκόµιση της βεβαιώσεως που εµφαίνεται στο παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 32/82.
(2) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
(3) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της 29.12.1979, σ. 44).
(4) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της 26.10.1996, σ. 18).
(5) ΕΕ L 221 της 19.8.1984, σ. 28.
(6) Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουµένου του λίπους, καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).
Ο όρος «µέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγµατος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2457/97 (ΕΕ L 340 της
11.12.1997, σ. 29). ∆ιενεργείται δειγµατοληψία από το τµήµα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθµό κινδύνου.
(7) ∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 10 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 καµία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που εισάγονται από
τρίτες χώρες και επανεξάγονται στις τρίτες χώρες.
(8) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την παρασκευή στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του
Συµβουλίου.
(9) Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
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Ζώνη 01: Όλες οι τρίτες χώρες
Ζώνη 02: Ζώνες 08 και 09
Ζώνη 03
022
024
028
041
043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092
093
094
096
109
406
600
950

Θέουτα και Μελίλια
Ισλανδία
Νορβηγία
Νήσοι Φερόε
Ανδόρα
Γιβραλτάρ
Πόλη του Βατικανού
Εσθονία
Λετονία
Λιθουανία
Πολωνία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Σλοβακία
Ουγγαρία
Ρουµανία
Βουλγαρία
Αλβανία
Σλοβενία
Κροατία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία
της
Γιουγκοσλαβίας
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας
Οι Κοινότητες του Livigno, Campione
d’Italia, Νήσος του Helgoland
Γροιλανδία
Κύπρος
Εφοδιασµός και εφοδιασµός σε καύσιµα
[προορισµοί προβλέπονται στο άρθρο 34
του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87 της Επιτροπής]

Ζώνη 04
039

Ελβετία

Ζώνη 05
400

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

Ζώνη 06
809
822

Νέα Καληδονία
Γαλλική Πολυνησία

Ζώνη 09

Ζώνη 07
404

Καναδάς

Ζώνη 08
046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
662
669
676
680
690
700
708
720
724
740

Μάλτα
Τουρκία
Ουκρανία
Λευκορωσία
Μολδαβία
Ρωσία
Γεωργία
Αρµενία
Αζερµπαϊζάν
Καζακστάν
Τουρκενιστάν
Ουζµπεκιστάν
Τατζικιστάν
Κιργιζία
Μαρόκο
Αλγερία
Τυνησία
Λιβύη
Αίγυπτος
Λίβανος
Συρία
Ιράκ
Ιράν
Ισραήλ
∆υτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας
Ιορδανία
Σαουδική Αραβία
Κουβέιτ
Μπαχρέιν
Κατάρ
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
Οµάν
Υεµένη
Πακιστάν
Σρι Λάνκα
Μιανµάρ (Βιρµανία)
Ταϊλάνδη
Βιετνάµ
Ινδονησία
Φιλιππίνες
Κίνα
Βόρεια Κορέα
Χονγκ Κονγκ

224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Σουδάν
Μαυριτανία
Μαλί
Μπουρκίνα Φάσο
Νίγηρ
Τσάντ
Πράσινο Ακρωτήριο
Σενεγάλη
Γκάµπια
Γουινέα Μπισάου
Γουινέα
Σιέρα Λεόνε
Λιβερία
Ακτή Ελεφαντοστού
Γκάνα
Τόγκο
Μπενίν
Νιγερία
Καµερούν
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία
Ισηµερινή Γουινέα
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
Γκαµπόν
Κονγκό (∆ηµοκρατία)
Κόνγκο (Λαοκρατική ∆ηµοκρατία)
Ρουάντα
Μπουρούντι
Αγία Ελένη και εξαρτήσεις
Αγγόλα
Αιθιοπία
Ερυθραία
Τζιµπουτί
Σοµαλία
Ουγκάντα
Τανζανία
Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις
Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού
Μοζαµβίκη
Μαυρίκιος
Κοµόρες
Μαγιότ
Ζάµπια
Μαλάουι
Νότια Αφρική
Λεσόθο

Ζώνη 10
075

Ρωσία

NB: Οι χώρες είναι εκείνες που ορίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 46).

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/73

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/47/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ όσον αφορά προσωρινούς ποσοτικούς
περιορισµούς για τις εισαγωγές µπίρας στη Φινλανδία
εµπορεύµατα, που έχουν αποκτήσει για προσωπική τους
χρήση, από ένα σηµείο της Κοινότητας σε άλλο χωρίς να
υποχρεούνται να καταβάλουν νέες δασµολογικές επιβαρύνσεις και είναι ως εκ τούτου αναγκαίο να περιοριστούν οι
επιπτώσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Θα πρέπει τώρα να αυξηθεί σταδιακά το σηµερινό ποσοτικό
όριο για τις αγορές µπίρας από άλλα κράτη µέλη, ώστε η
Φινλανδία να προσαρµοσθεί σταδιακά στους κοινοτικούς
κανόνες που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας
92/12/ΕΟΚ και να διασφαλιστεί η πλήρης κατάργηση των
ενδοκοινοτικών ατελειών για τη µπίρα έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος
1 της εν λόγω οδηγίας.

(7)

Η Φινλανδία αντιµετώπισε προβλήµατα όσον αφορά την
πολιτική στον τοµέα των οινοπνευµατωδών ποτών και την
κοινωνική και υγειονοµική πολιτική, καθώς και προβλήµατα
δηµόσιας τάξης, λόγω της αύξησης των εισαγωγών από
ιδιώτες, και ιδίως των εισαγωγών µπίρας.

(8)

Η Φινλανδία ζήτησε παρέκκλιση προκειµένου να της επιτραπεί να περιορίζει τις εισαγωγές µπίρας από άλλες χώρες
εκτός των κρατών µελών σε ποσότητα όχι κάτω των έξι
λίτρων.

(9)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η γεωγραφική θέση της
Φινλανδίας, τα οικονοµικά προβλήµατα των φινλανδών
εµπόρων λιανικής πώλησης που ευρίσκονται στις παραµεθόριες περιοχές και το σηµαντικό διαφυγόν κέρδος που προκαλούν οι αυξηµένες εισαγωγές µπίρας από άλλες χώρες
εκτός των κρατών µελών.

(10)

Εποµένως, θα πρέπει να επιτραπεί στη Φινλανδία να εφαρµόσει περιορισµό των εισαγωγών µπίρας από άλλες χώρες
εκτός των κρατών µελών όχι κάτω των έξι λίτρων.

(11)

Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί δύο έτη περισσότερο από τον περιορισµό που εφαρµόζεται για τη µπίρα
που εισάγεται στη Φινλανδία από άλλα κράτη µέλη, προκειµένου να µπορέσει το λιανικό εµπόριο της Φινλανδίας να
προσαρµοστεί στη νέα κατάσταση,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το άρθρο 26 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό καθεστώς,
την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (4), παρέχει στη Φινλανδία το δικαίωµα να διατηρήσει ποσοτικό περιορισµό 15 λίτρων για την αγορά, µε
απαλλαγή από δασµούς, µπίρας από άλλα κράτη µέλη, όπως
ορίζεται στην πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
Η Φινλανδία θα πρέπει να θεσπίσει µέτρα προκειµένου να
διασφαλίσει ότι οι εισαγωγές µπίρας από τρίτες χώρες δεν
τυγχάνουν ευνοϊκότερων όρων από τις εισαγωγές από άλλα
κράτη µέλη.
Το άρθρο 26 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ επιτρέπει στη Φινλανδία να συνεχίσει να εφαρµόζει, έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003, τους ίδιους περιορισµούς στις ποσότητες προϊόντων
που µπορούν να εισαχθούν στην επικράτειά της χωρίς την
καταβολή επιπλέον ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως ίσχυε
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1996, ενώ αυτοί οι περιορισµοί θα
καταργηθούν σταδιακά.
Τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 1969, περί εναρµονίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
σχετικών µε τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών (5) προβλέπουν ατέλεια για τα εµπορεύµατα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών από χώρες εκτός των κρατών µελών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα.
Οι διατάξεις του άρθρου 26 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ αποτελούν παρέκκλιση από θεµελιώδη αρχή της εσωτερικής
αγοράς, ήτοι το δικαίωµα των πολιτών της να µεταφέρουν

(1) EE C 177 E της 27.6.2000, σ. 93.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 24 Μαΐου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/99/ΕΚ (ΕΕ L 8 της 11.1.1997, σ. 12).
(5) ΕΕ L 133 της 4.6.1969, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 94/4/ΕΚ (ΕΕ L 60 της 3.3.1994, σ. 14).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 5 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
«9.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 επιτρέπεται στη Φινλανδία να εφαρµόζει, έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2005, ποσοτικό περιορισµό, για την εισαγωγή µπίρας από
χώρες εκτός των κρατών µελών, όχι κάτω από έξι λίτρα.»
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Άρθρο 2
Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 92/12/
ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Η Φινλανδία θα αυξήσει τους ποσοτικούς περιορισµούς για τη
µπίρα σε τουλάχιστον 24 λίτρα από την έναρξη ισχύος της
φινλανδικής νοµοθεσίας για την εφαρµογή του άρθρου 5
παράγραφος 9 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, σε τουλάχιστον 32
λίτρα από την 1η Ιανουαρίου 2001 και σε τουλάχιστον 64
λίτρα από την 1η Ιανουαρίου 2003.»
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Νοεµβρίου 2000. Τα
κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι
λεπτοµέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη
µέλη.

29.7.2000

2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
F. PARLY

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/75

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/52/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιουλίου 2000
για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των
κρατών µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων
απαιτεί από την Επιτροπή να µεριµνά για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού και να απευθύνει κατάλληλες
οδηγίες ή αποφάσεις στα κράτη µέλη. Οι ερµηνευτικές διατάξεις που προσαρτώνται στη συνθήκη από το πρωτόκολλο
για το σύστηµα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη µέλη
προβλέπουν ότι οι διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύουν υπό την επιφύλαξη της
αρµοδιότητας των κρατών µελών να µεριµνούν για τη
χρηµατοδότηση της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας,
εφόσον η χρηµατοδότηση αυτή παρέχεται σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς για την εκπλήρωση του στόχου της
δηµόσιας υπηρεσίας, έτσι όπως την έχει θεσµοθετήσει,
οριοθετήσει και οργανώσει κάθε κράτος µέλος, και εφόσον
η χρηµατοδότηση αυτή δεν επηρεάζει τους όρους του εµπορίου και τον ανταγωνισµό εντός της Κοινότητας σε βαθµό
αντιβαίνοντα στο κοινό συµφέρον, ενώ λαµβάνεται υπόψη η
πραγµατοποίηση του στόχου που εξυπηρετεί αυτή η δηµόσια υπηρεσία. Η Επιτροπή, για να εξασφαλίσει την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 86 της συνθήκης, πρέπει να
διαθέτει τις απαιτούµενες πληροφορίες. Αυτό συνεπάγεται
τον ορισµό των προϋποθέσεων για την επίτευξη διαφάνειας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/84/ΕΟΚ (2), επιβάλλει
στα κράτη µέλη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν διαφάνεια
στις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των αρχών και των δηµόσιων επιχειρήσεων. Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ απαιτεί από τα
κράτη µέλη να διατηρούν ορισµένες χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες και να τις γνωστοποιούν στην Επιτροπή εφόσον το ζητήσει, ενώ άλλες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται υπό µορφή ετήσιων εκθέσεων.

(2)

∆ιάφοροι τοµείς της οικονοµίας που χαρακτηρίζονταν στο
παρελθόν από την ύπαρξη εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών
µονοπωλίων έχουν ανοίξει ή ανοίγουν, πλήρως ή εν µέρει,
στον ανταγωνισµό κατ’ εφαρµογή της συνθήκης ή µε κανόνες που έχουν θεσπίσει τα κράτη µέλη και η Κοινότητα. Η
διαδικασία αυτή κατέστησε επιτακτικότερη την ανάγκη να
εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες ανταγωνισµού που περιέχονται
στη συνθήκη εφαρµόζονται ορθά και αποτελεσµατικά στους
τοµείς αυτούς, και ιδίως ότι δεν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά την έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης
και δεν χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια
του άρθρου 87 της συνθήκης, παρά µόνον εφόσον συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρµογής του άρθρου 86 παράγραφος 2 της
συνθήκης.

(3)

Στους εν λόγω τοµείς τα κράτη µέλη συνήθως χορηγούν
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα σε ορισµένες επιχειρήσεις,
ή πραγµατοποιούν πληρωµές ή παρέχουν άλλης µορφής
αντισταθµίσεις στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε
τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος.
Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισµό µε
άλλες επιχειρήσεις.

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφοι 2 και 3 της
συνθήκης, τα κράτη µέλη είναι αυτά που, καταρχήν, αναθέτουν σε ορισµένες επιχειρήσεις τη διαχείριση υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος τις οποίες αυτά ορίζουν,
ενώ η Επιτροπή οφείλει να µεριµνά για την ορθή εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(5)

Το άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης απαιτεί από τα
κράτη µέλη να µην θεσπίζουν ούτε να διατηρούν µέτρα
αντίθετα προς τους κανόνες της συνθήκης ως προς τις
δηµόσιες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα. Το άρθρο 86 παράγραφος 2 εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος. Το άρθρο 86 παράγραφος 3 της συνθήκης

(1) ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35.
(2) ΕΕ L 254 της 12.10.1993, σ. 16.

(6)

Οι πολύπλοκες καταστάσεις που συνδέονται µε τις διάφορες
µορφές δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες
παρέχονται ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα ή που είναι
επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθώς και το φάσµα των δραστηριοτήτων που µπορούν να ασκούνται από µία και µόνο
επιχείρηση και ο διαφορετικός βαθµός ελευθέρωσης των
αγορών στα διάφορα κράτη µέλη θα µπορούσαν να
καταστήσουν πιο δυσχερή την εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού, και ιδίως του άρθρου 86 της συνθήκης Για
το λόγο αυτό, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να
διαθέτουν λεπτοµερείς πληροφορίες για την εσωτερική
χρηµατοοικονοµική και οργανωτική διάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών, και ιδίως χωριστούς και αξιόπιστους
λογαριασµούς για τις διάφορες δραστηριότητες που ασκεί
κάθε επιχείρηση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πάντοτε
διαθέσιµες ή δεν είναι πάντοτε επαρκώς λεπτοµερείς ή αξιόπιστες.

(7)

Στους εν λόγω λογαριασµούς πρέπει να γίνεται διάκριση
µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, να προκύπτουν οι
δαπάνες και τα έσοδα κάθε δραστηριότητας, οι µέθοδοι
καταλογισµού και κατανοµής των δαπανών και των εσόδων.
Οι χωριστοί λογαριασµοί πρέπει να καταρτίζονται, αφενός,
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία το κράτος
µέλος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα ή
έχει αναθέσει στην επιχείρηση τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθώς και, αφετέρου, για
κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία στα οποία δραστηριοποιείται
η επιχείρηση. Η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασµών
δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις που περιορίζουν
τις δραστηριότητές τους στην παροχή υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος και δεν ασκούν δραστηριότητες
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εκτός του πεδίου αυτών των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. ∆εν φαίνεται αναγκαίο να επιβληθεί η
τήρηση χωριστών λογαριασµών για υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή για ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για την κατάλληλη κατανοµή των δαπανών και των εσόδων µεταξύ αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων και εκείνων που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή
των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων.

(8)

(9)

(10)

Η επιβολή στα κράτη µέλη της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν την τήρηση των εν λόγω χωριστών λογαριασµών από
τις οικείες επιχειρήσεις είναι το πλέον πρόσφορο µέσο για
την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις αυτές. Η Επιτροπή έχει
εκδώσει ανακοίνωση σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη (1) στην οποία τονίζεται η σηµασία των
υπηρεσιών αυτών. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η σηµασία των σχετικών τοµέων, οι οποίοι µπορεί να αφορούν
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, την ισχυρή θέση που µπορεί να
έχουν οι οικείες επιχειρήσεις στην αγορά και τον ευάλωτο
χαρακτήρα του ανταγωνισµού που αναπτύσσεται στους
τοµείς που απελευθερώνονται. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιµο για την επίτευξη του βασικού στόχου της διαφάνειας να καθοριστούν
κανόνες για την τήρηση αυτών των χωριστών λογαριασµών.
Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στα στοιχεία που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της συνθήκης.

Σε ορισµένους τοµείς, οι διατάξεις που έχει θεσπίσει η
Κοινότητα επιβάλλουν στα κράτη µέλη και σε ορισµένες
επιχειρήσεις την τήρηση χωριστών λογαριασµών. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση για όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες στο σύνολο της Κοινότητας και να
επεκταθεί η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασµών σε
όλες τις συγκρίσιµες περιπτώσεις. Η παρούσα οδηγία δεν
πρέπει να τροποποιήσει τους ειδικούς κανόνες που έχουν
θεσπιστεί για τον ίδιο σκοπό µε άλλες κοινοτικές διατάξεις,
ούτε να εφαρµοστεί στις δραστηριότητες επιχειρήσεων που
καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές.

Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων δυνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισµό και προκειµένου να αποφευχθεί ο
υπερβολικός διοικητικός φόρτος, δεν είναι αναγκαίο, επί
του παρόντος, να επιβληθεί στις επιχειρήσεις µε συνολικό
καθαρό κύκλο εργασιών κατώτερο των 40 εκατοµµυρίων
ευρώ η τήρηση χωριστών λογαριασµών. Λαµβανοµένης
υπόψη της περιορισµένης δυνατότητας επηρεασµού των
συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών, δεν είναι αναγκαίο,
επί του παρόντος, να επιβληθεί η τήρηση χωριστών λογαριασµών όσον αφορά την παροχή ορισµένων κατηγοριών
υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται µε
την επιφύλαξη των άλλων κανόνων για τη γνωστοποίηση
πληροφοριών από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 281 της 26.9.1996, σ. 3.
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(11)

Στις περιπτώσεις στις οποίες η αντιστάθµιση για την παροχή
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος έχει καθοριστεί για κατάλληλη περίοδο µε ανοικτή, διαφανή και χωρίς
διακρίσεις διαδικασία, δεν κρίνεται, επί του παρόντος, αναγκαίο να επιβληθεί στις σχετικές επιχειρήσεις η τήρηση
χωριστών λογαριασµών.

(12)

Το άρθρο 295 της συνθήκης προβλέπει ότι η συνθήκη δεν
προδικάζει µε κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας
στα κράτη µέλη. ∆εν πρέπει να γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά την
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού. Η παρούσα οδηγία
πρέπει να εφαρµόζεται τόσο στις δηµόσιες όσο και στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις.

(13)

Η εδαφική διοικητική οργάνωση διαφέρει σε κάθε κράτος
µέλος. Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει τις αρχές σε
όλα τα επίπεδα σε όλα τα κράτη µέλη.

(14)

Κατά συνέπεια, η οδηγία 80/723/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος της οδηγίας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:
«Οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980,
για τη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ των
κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη
χρηµατοοικονοµική διαφάνεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων.».
2. Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, τη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών
σχέσεων µεταξύ των αρχών και των δηµόσιων επιχειρήσεων,
κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν σαφώς:
α) οι δηµόσιοι πόροι που διατίθενται άµεσα από τις αρχές στις
δηµόσιες επιχειρήσεις·
β) οι δηµόσιοι πόροι που διατίθενται από τις αρχές µέσω δηµόσιων επιχειρήσεων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών·
γ) η πραγµατική χρησιµοποίηση αυτών των δηµόσιων πόρων.
2.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται από
την Κοινότητα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η χρηµατοοικονοµική και οργανωτική διάρθρωση κάθε επιχείρησης που
υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς αντανακλάται
ορθά στους χωριστούς λογαριασµούς, κατά τρόπο ώστε να
προκύπτουν σαφώς:
α) οι δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται µε τις διαφορετικές
δραστηριότητες·
β) όλες οι λεπτοµέρειες των µεθόδων καταλογισµού ή επιµερισµού των δαπανών και των εσόδων µεταξύ των διαφόρων
δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 2
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) “αρχές”: όλες οι δηµόσιες αρχές, περιλαµβανοµένου του
κράτους και των περιφερειακών, των τοπικών και όλων των
άλλων εδαφικών διοικητικών αρχών·
β) “δηµόσια επιχείρηση” κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές
µπορούν να ασκούν άµεσα ή έµµεσα αποφασιστική επιρροή
λόγω κυριότητας ή χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής τους
σε αυτήν ή δυνάµει των κανόνων που την διέπουν·
γ) “δηµόσια επιχείρηση του τοµέα της µεταποιητικής βιοµηχανίας”: κάθε επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα,
οριζόµενη ως αντιπροσωπεύουσα το 50 % τουλάχιστον του
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, είναι µεταποιητική. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνονται στον τίτλο ∆ — Μεταποιητική
βιοµηχανία (υπότιτλοι ∆Α έως και ∆Ν) της ταξινόµησης
δραστηριοτήτων NACE (αναθ. 1) (*)·
δ) “επιχείρηση που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς”: κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ειδικό ή
αποκλειστικό δικαίωµα από κράτος µέλος σύµφωνα µε το
άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης ή στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 2 της
συνθήκης και η οποία λαµβάνει κρατική ενίσχυση υπό
οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένης κάθε επιχορήγησης,
στήριξης ή αντιστάθµισης σε σχέση µε την εν λόγω υπηρεσία, και η οποία ασκεί επίσης άλλες δραστηριότητες·
ε) “διάφορες δραστηριότητες”: αφενός όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία χορηγείται σε επιχείρηση ειδικό ή
αποκλειστικό δικαίωµα ή όλες οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος µε τις οποίες είναι επιφορτισµένη µια
επιχείρηση και, αφετέρου, κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία
που εµπίπτει στο πεδίο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης·
στ) “αποκλειστικά δικαιώµατα”: τα δικαιώµατα που χορηγούνται από κράτος µέλος σε µια επιχείρηση µε νοµοθετική,
κανονιστική ή διοικητική πράξη που της απονέµει κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωµα να παρέχει µια υπηρεσία ή
να αναλάβει µια δραστηριότητα εντός δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής·
ζ) “ειδικά δικαιώµατα”: τα δικαιώµατα που χορηγούνται από
κράτος µέλος σε περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων µε
νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη η οποία, εντός
δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής:
— περιορίζει σε δύο ή περισσότερες τις επιχειρήσεις στις
οποίες επιτρέπεται να παρέχουν µια υπηρεσία ή να
αναλάβουν µια δραστηριότητα, χωρίς να τηρούνται
αντικειµενικά κριτήρια που βασίζονται στην αρχή της
αναλογικότητας και δεν εισάγουν διακρίσεις, ή
— ορίζει, µε κριτήρια άλλα από εκείνα που αναφέρονται
ανωτέρω, περισσότερες της µιας ανταγωνιζόµενες
µεταξύ τους επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται να
παρέχουν µια υπηρεσία ή να αναλάβουν µια δραστηριότητα, ή
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— παρέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επιχειρήσεις, µε
κριτήρια άλλα από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω,
νοµικά ή κανονιστικά πλεονεκτήµατα που επηρεάζουν
ουσιωδώς την ικανότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να παρέχει την ίδια υπηρεσία ή να ασκεί την
ίδια δραστηριότητα στην ίδια γεωγραφική περιοχή µε
ουσιαστικά ίσους όρους.
2.
Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από τις δηµόσιες
αρχές στην επιχείρηση τεκµαίρεται όταν, άµεσα ή έµµεσα, οι
αρχές αυτές:
α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της
επιχείρησης, ή
β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε τα µερίδια που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή
γ) µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
(*) ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1.»
3. Στο άρθρο 3, οι λέξεις «άρθρο 1» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «άρθρο 1 παράγραφος 1».
4. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3α:
«Άρθρο 3α
1.
Για την κατοχύρωση της διαφάνειας που αναφέρεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα ώστε για κάθε επιχείρηση που υποχρεούται
να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς:
α) οι εσωτερικοί λογαριασµοί που αντιστοιχούν στις διάφορες
δραστηριότητες να είναι χωριστοί·
β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα να καταλογίζονται ή να
κατανέµονται ορθά µε βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής
που εφαρµόζονται µε συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειµενικά·
γ) να έχουν ορισθεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής µε βάση τις οποίες τηρούνται οι χωριστοί λογαριασµοί.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνο στις δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από ειδικές κοινοτικές διατάξεις και
δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών ή των επιχειρήσεων που απορρέουν από τη συνθήκη ή από παρόµοιες ειδικές διατάξεις.».
5. Τα άρθρα 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 4
1.
Όσον αφορά τη διαφάνεια που αναφέρεται στο άρθρο
1, παράγραφος 1, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις
χρηµατοοικονοµικές σχέσεις µεταξύ των αρχών και:
α) των δηµόσιων επιχειρήσεων ως προς τις παροχές των
οποίων η παροχή δεν ενδέχεται να επηρεάσει αισθητά τις
συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών·
β) των κεντρικών τραπεζών·
γ) των δηµόσιων πιστωτικών ιδρυµάτων ως προς τις καταθέσεις δηµόσιων πόρων που πραγµατοποιούν σε αυτά αρχές
µε τους κανονικούς όρους της αγοράς·
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δ) των δηµόσιων επιχειρήσεων των οποίων ο συνολικός καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών στην περίοδο των δύο διαχειριστικών χρήσεων πριν από εκείνη στην οποία διατίθενται ή χρησιµοποιούνται οι πόροι που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 ήταν χαµηλότερος από 40 εκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, για τα δηµόσια πιστωτικά ιδρύµατα, το αντίστοιχο όριο είναι συνολικός ισολογισµός
ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ.
2.
Όσον αφορά τη διαφάνεια που αναφέρεται στο άρθρο
1 παράγραφος 2, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:
α) στις επιχειρήσεις ως προς τις υπηρεσίες των οποίων η
παροχή δεν ενδέχεται να επηρεάσει αισθητά τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών·
β) στις επιχειρήσεις των οποίων ο συνολικός καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών στην περίοδο των δύο διαχειριστικών χρήσεων πριν από το έτος κατά το οποίο απολαµβάνουν ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος που τους
έχει χορηγήσει κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 86
παράγραφος 1 της συνθήκης, ή κατά το οποίο είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος
2 της συνθήκης, είναι χαµηλότερος από 40 εκατοµµύρια
ευρώ για τα δηµόσια πιστωτικά ιδρύµατα το αντίστοιχο
όριο είναι συνολικός ισολογισµός ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ·
γ) στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης
ΕΚ, εάν η κρατική ενίσχυση την οποία λαµβάνουν µε
οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένης κάθε επιχορήγησης, στήριξης ή αντιστάθµισης, έχει καθοριστεί για
κατάλληλη περίοδο µε ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία.
Άρθρο 5
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι
πληροφορίες για τις χρηµατοοικονοµικές σχέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 να παραµένουν στη
διάθεση της Επιτροπής επί πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία οι δηµόσιοι πόροι τέθηκαν στη διάθεση των οικείων δηµόσιων επιχειρήσεων.
Ωστόσο, εάν οι πόροι αυτοί χρησιµοποιούνται σε µεταγενέστερη διαχειριστική χρήση, η πενταετής περίοδος αρχίζει από
το τέλος αυτής της διαχειριστικής χρήσης.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι
πληροφορίες για τη χρηµατοοικονοµική και οργανωτική διάρθρωση των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1
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παράγραφος 2 να παραµένουν στη διάθεση της Επιτροπής επί
πέντε έτη από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης στην οποία
αναφέρονται.
3.
Εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή στις περιπτώσεις που το
κρίνει αναγκαίο, τα κράτη µέλη της γνωστοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς
και τα στοιχεία που είναι ενδεχοµένως αναγκαία για την
εκτίµησή τους, και ιδίως τους επιδιωκόµενους στόχους.».
6. Στο άρθρο 5α παράγραφος 3, η λέξη «Ecu» αντικαθίσταται
από τη λέξη «ευρώ».
7. Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 5 παράγραφος 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 5 παράγραφος
3».
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 31 Ιουλίου 2001 το αργότερο.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ, όπως
τροποποιείται µε την παρούσα οδηγία, αρχίζει να εφαρµόζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2002.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουλίου 1999
σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορήγησε η Γαλλία στον όµιλο Crédit agricole για τη συλλογή, και τη
διατήρηση των καταθέσεων των συµβολαιογράφων στους περιφερειακούς δήµους
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 2147]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/480/ΕΚ)
το άνοιγµα της διαδικασίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), η Credit agricole απηύθυνε
στις 5 Ιουνίου 1998 επιστολή στην Επιτροπή µε την οποία
παρουσίαζε επιχειρήµατα τα οποία είχαν ως στόχο να µην
χαρακτηριστούν κρατικές ενισχύσεις τα µέτρα που αφορούσε το άνοιγµα της διαδικασίας. Στις 22 Σεπτεµβρίου
1998, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις γαλλικές αρχές
ζητώντας συµπληρωµατικές πληροφορίες βάσει της
απάντησής τους της 9ης Απριλίου. Οι γαλλικές αρχές
απάντησαν στο αίτηµα για συµπληρωµατικές πληροφορίες
µε επιστολή της 7ης Ιανουαρίου 1999. Η Επιτροπή
απηύθυνε στις 25 Ιανουαρίου νέα επιστολή ζητώντας από
τις γαλλικές αρχές επιβεβαίωση της ανακοινωθείσας λήξης
χορήγησης δικαιωµάτων στην Credit agricole. Οι γαλλικές
αρχές ενηµέρωσαν την Επιτροπή µε επιστολή της 28ης
Απριλίου 1999 για τα κατάλληλα µέτρα που ήταν έτοιµες
να λάβουν, προκειµένου να λήξουν από την 1η Απριλίου
2000 τα δικαιώµατα που είχαν χορηγηθεί στην Credit agricole.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),
Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Με επιστολή της 22ας Ιανουαρίου 1998, η Επιτροπή ενηµέρωσε τις γαλλικές αρχές ότι κίνησε διαδικασία βάσει του
άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα που χορήγησε το γαλλικό κράτος στην Credit agricole µέσω των ειδικών δικαιωµάτων που χορηγήθηκαν στο ίδρυµα αυτό για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων σε περιφερειακούς δήµους. Η εν λόγω διαδικασία είναι αποτέλεσµα,της κατάθεσης καταγγελίας από την
Association française des banques (AFB — Γαλλική
Ένωση Τραπεζών) και τη Chambre syndicale des banques
populaires (CSBP-Επιµελητήριο Λαϊκών Τραπεζών) σχετικά
µε τα δικαιώµατα που χορήγησε το γαλλικό κράτος στην
Crédit agricole.
Οι γαλλικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή µε επιστολή
της 9ης Απριλίου 1998 υποβάλλοντας απαντητικό φάκελο
για τα ερωτήµατα που έθετε η επιστολή σχετικά µε το
άνοιγµα της διαδικασίας και ανακοινώνοντας ότι σκόπευαν
να θέσουν τέρµα στα δικαιώµατα συλλογής των καταθέσεων
των συµβολαιογράφων από την Crédit agricole ήδη από τα
µέσα του 1998. Μετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης για

II

Η CREDIT AGRICOLE — ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

(3)

Πριν από τη συγχώνευση της Société generale και της
Paribas που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 1999, ο
όµιλος Crédit agricole ήταν ο κυριότερος γαλλικός και ο

(1) ΕΕ C 144 της 9.5.1998, σ. 6.
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πέµπτος ευρωπαϊκός τραπεζικός όµιλος (2). Πρόκειται για
ένωση συνεταιρισµών οι πρώτοι των οποίων δηµιουργήθηκαν στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα προκειµένου να
ανταποκριθούν στις χρηµατοδοτικές ανάγκες των αγροτών.
Η Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA), αρµόδια
για την κατανοµή των προκαταβολών µεταξύ των ταµείων,
δηµιουργήθηκε από το κράτος το 1926. Η CNCA ιδιωτικοποιήθηκε το 1988 και έκτοτε ο όµιλος είναι απολύτως
ιδιωτικός, µε το µετοχικό του κεφάλαιο να κατέχεται κατά
91 % από τους περιφερειακούς συνεταιρισµούς του οµίλου
και κατά 9 % από τους µισθωτούς του. Τους περιφερειακούς συνεταιρισµούς της Credit agricole τους κατέχουν οι
τοπικοί συνεταιρισµοί που αντιπροσωπεύουν περίπου πέντε
εκατοµµύρια µέλη. Ο όµιλος εξελίχθηκε και απέκτησε
δραστηριότητες µεγάλης τράπεζας καταθέσεων και γενικών
τραπεζικών εργασιών. Στα τέλη του 1997 διέθετε δίκτυο
περίπου 8 200 καταστηµάτων και 9 200 «πράσινων
σηµείων», µε υπηρεσίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε εµπόρους για απλές συναλλαγές. Στις αγροτικές περιοχές, η
Credit agricole αντιπροσωπεύει περίπου 33 % των θυρίδων,
δηλαδή πολύ περισσότερο από τις τρεις κυριότερες τράπεζες της AFB µαζί.

(4)

(5)

Ο όµιλος Credit agricole συνεχίζει να διαδραµατίζει
ουσιώδη ρόλο στη χρηµατοδότηση της γεωργίας, αλλά η
πελατεία του έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά και προς τις
άλλες κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες του πληθυσµού
και τους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Η Crédit agricole
είχε ως το 1990 το µονοπώλιο της διανοµής επιδοτούµενων
δανείων για τη γεωργία, ηµεροµηνία κατά την οποία οι
επιδοτήσεις αυτές ανοίχθηκαν στον τραπεζικό ανταγωνισµό.

Οι συµβολαιογράφοι, µολονότι ασκούν ελεύθερη επαγγελµατική δραστηριότητα, είναι λειτουργοί οι οποίοι υπάγονται
σε σαφείς κανόνες που καθορίζουν οι δηµόσιες αρχές. Ειδικότερα, δεν µπορούν να διατηρούν τις καταθέσεις της πελατείας τους που αφορούν συναλλαγές που απαιτούν συµβολαιογραφικές πράξεις: το κράτος επιβάλλει στους συµβολαιογράφους να τοποθετούν τις καταθέσεις αυτές σε ιδρύµατα για τα οποία καθορίζει περιοριστικό κατάλογο. Τα
κεφάλαια αυτά που κατέχουν προσωρινά οι συµβολαιόγράφοι προέρχονται κυρίως από κληρονοµιές, πράξεις επί
ακινήτων, τη δηµιουργία εταιρειών, και τη µεταβίβαση επιχειρήσεων. Κατά το άνοιγµα της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή,
βάσει των πληροφοριών που της υπέβαλαν οι καταγγέλλοντες και οι γαλλικές αρχές, ανέφερε ότι το κράτος είχε
καθορίσει το 1972 (µε διάταγµα της 25ης Αυγούστου) τον
κατάλογο των ιδρυµάτων τα οποία είχαν τη δυνατότητα να
συλλέγουν και να διατηρούν καταθέσεις κάτω των τριών
µηνών, µεταξύ των οποίων η Caisse des dépóts et consignations (CDC), η υπηρεσία των Cheques postaux, και οι
caisses de Credit agricole (για τις κοινότητες κάτω των
5 000 κατοίκων). Το 1973, το κράτος έδωσε τη δυνατότητα στις caisses de Credit agricole να δέχονται κεφάλαια που κατείχαν συµβολαιογράφοι σε κοινότητες κάτω
των 30 000 κατοίκων (3).

(2) Ταξινόµηση σύµφωνα µε την εταιρεία βαθµολόγησης Moody’s, στα τέλη
του 1997.
(3) Εξαιρουµένων κοινοτήτων ο πληθυσµός των οποίων είναι µεταξύ 5 001
και 30 000 κατοίκων και που περιλαµβάνονται σε αστικούς πόλους άνω
των 50 000 κατοίκων, και κοινοτήτων σε περιοχές αγροτικής ανανέωσης
και ορεινής οικονοµίας, και που περιλαµβάνονται σε αστικούς πόλους
άνω των 50 000 κατοίκων.
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(6)

Τα υπόλοιπα αυτά αµείβονται µε τη µορφή προµήθειας (4)
1 % (στο συµβολαιογράφο). Όπως υπογράµµισε η Επιτροπή
κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, η συγκεκριµένη
πρόσβαση σε φθηνό χρηµατοδοτικό πόρο δεν συνεπαγόταν,
ως το 1990, καµία αντιστάθµιση από την Credit agricole.
Το 1990 δηµιουργήθηκε ένα Fonds d’allégement des charges financieres des agriculteurs (FAC-Ταµείο ελάφρυνσης
της χρηµατοδοτικής επιβάρυνσης των αγροτών) — µε σύµβαση µεταξύ του κράτους και της Credit agricole στις 26
Σεπτεµβρίου 1990 στο οποίο η Credit agricole δεχόταν να
συνεισφέρει 500 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα το 1991
και, το 1992, 600 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα το 1993,
και 500 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα το 1994 και το
1995. Το 1996, οι δηµόσιες αρχές και η Credit agricole
συµφώνησαν να ανανεώσουν τη συνεισφορά στο FAC µε ένα
δισεκατοµµύριο γαλλικά φράγκα για τα έτη 1996-1999. Το
FAC τροφοδοτείται από τους περιφερειακούς συνεταιρισµούς της Crédit agricole ανάλογα µε τους πόρους που
αντλούνται από τη διαχείριση των καταθέσεων των συµβολαιογράφων. Το ταµείο αυτό χορηγεί επιδοτήσεις επιτοκίου
(ιδιαίτερα στους νέους αγρότες), καθώς και τα λεγόµενα
δάνεια σταθεροποίησης, και χρηµατοδοτεί πωλήσεις πιστώσεων ιδιαίτερα προκειµένου να διευκολύνει την παύση
δραστηριότητας. Η Crédit agricole διαχειρίζεται τη χρήση
των κεφαλαίων του FAC µε τα κριτήριά της.

(7)

Κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, η Επιτροπή
θεώρησε ότι η χορήγηση στην Credit agricole ειδικών
δικαιωµάτων συλλογής και διατήρησης των καταθέσεων των
συµβολαιογράφων:
— νόθευε τον ανταγωνισµό σε βαθµό ικανό να επηρεάσει
τις ανταλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της Κοινότητας,
— προσέδιδε στην Crédit agricole πλεονέκτηµα που δεν θα
είχε υπό τις κανονικές συνθήκες της αγοράς και
— κινητοποιούσε κρατικούς πόρους.

(8)

Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή θεώρησε ότι τα εν λόγω
µέτρα ήταν πιθανό να περιέχουν σηµαντικά στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια του άρθρου 87 της
συνθήκης. Βάσει των πληροφοριών που διέθετε τότε, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι ενισχύσεις που θα διαπιστώνονταν
ενδεχοµένως θα αποτελούσαν νέες ενισχύσεις µε την έννοια
της συνθήκης, και ότι έπρεπε συνεπώς να κινηθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της
συνθήκης για την εξέταση των µέτρων αυτών.

(9)

Τα επιχειρήµατα των καταγγελλόντων (AFB και CSBP)
εκτέθηκαν στην ανακοίνωση για το άνοιγµα της παρούσας
διαδικασίας (5).
III
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

(10)

Εκτός από τα σχόλια της Credit agricole, η Επιτροπή δεν
έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας σχόλια από τα
ενδιαφερόµενα µέρη.

(4) Η προµήθεια αυτή είναι στην πράξη ένα ετήσιο επιτόκιο 1 %, που εφαρµόζεται prorata temporis στα υπόλοιπα των καταθέσεων. Έτσι ένα µέσο
υπόλοιπο 20 δισεκατοµµυρίων φράγκων για ένα έτος οδηγεί στην καταβολή προµήθειας στους συµβολαιογράφους συνολικού ύψους 200
εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων.
5
( ) Βλέπε υποσηµείωση 1.
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Όπως και οι γαλλικές αρχές, η Crédit agricole:

(13)

Η Credit agricole αµφισβήτησε το γεγονός ότι το κράτος
καταγράφει, λόγω της µη απαίτησης οποιασδήποτε αµοιβής
για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, απώλειες εσόδων
που θα µπορούσε να έχει µέσω του εν λόγω µηχανισµού,
µπορεί να αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης, στο µέτρο που οι
παρεµβάσεις του κράτους είναι πολυάριθµες, που µια τέτοια
υποχρέωση αµοιβής θα αµφισβητούσε τη διακριτική ευχέρεια της οικονοµικής παρέµβασης του κράτους η οποία
αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο καθώς και την αρχή της
µη πώλησης των διοικητικών πράξεων. Η Crédit agricole
αµφισβήτησε επίσης ότι υπάρχει στο κοινοτικό δίκαιο υποχρέωση καταβολής αµοιβής για τα δικαιώµατα που χορηγεί
το κράτος στην Crédit agricole.

(14)

Η Credit agricole υποστήριξε ότι σε σχέση µε τις απαιτήσεις
που συνδέονται µε το καθεστώς αυτό, θα είχε ούτως ή
άλλως επιλεγεί από τις δηµόσιες αρχές, οποιοσδήποτε και
να ήταν ο κατάλογος των επιλέξιµων πιστωτικών ιδρυµάτων
για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων.

(15)

Η Credit agricole υπογράµµισε ότι το διάταγµα του γαλλικού Συµβουλίου Ετεικρατείας στις 27 Μαρτίου 1997 είχα ’
κρίνει ότι οι διατάξεις για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων όχι µόνο ήταν συµβιβάσιµες µε το άρθρο 82, αλλά
και µε το άρθρο 86 της συνθήκης, και ότι συνεπώς δεν
µπορούν να είναι ασυµβίβαστες µε το άρθρο 87 της
συνθήκης. Η Crédit agricοle θεώρησε ειδικότερα ότι οι
τράπεζες µέλη της AFB δεν µπορούσαν να προσφέρουν
εγγυήσεις παρόµοιες µε αυτές της Crédit agricole παρά
µετά την έγκριση του κανονισµού της AFB στις 8 Φεβρουαρίου 1994 µε τον οποίο προβλεπόταν ότι οι καταθέσεις των
συµβολαιογράφων θα επιστρέφονταν εξ ολοκλήρου σε
περίπτωση ενδεχόµενης πτώχευσης µιας από τις τράπεζες
µέλη της AFB.

(16)

Η Crédit agricole θεώρησε εξάλλου ότι η Επιτροπή συγχέει
την υποθετική ενίσχυση και το όφελος από την ενίσχυση.
Υπογράµµισε ιδιαίτερα ότι, κατά την αξιολόγησή της για το
πλεονέκτηµα της Credit agricole από τη συλλογή και τη
διατήρηση των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το «φυσικό» µερίδιο αγοράς της
Crédit agricole στη Γαλλία στις αγροτικές περιοχές (σε
περίπτωση γενίκευσης του καθεστώτος) ούτε το µερίδιο το
οποίο στερείται σήµερα στις αστικές περιοχές. Η Crédit
agricole, µε βάση το φυσικό µερίδιο αγοράς που θεωρεί ότι
κατέχει στις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, σε
περίπτωση γενίκευσης του µέτρου, υπολόγισε σε 12,1 δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα το υπόλοιπο που θα είχε κατατεθεί στην τράπεζα, και συνεπώς, λαµβανοµένου υπόψη του
υπολοίπου ύψους 21 δισεκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων
το πρόσθετο υπόλοιπο που οφείλεται στα ειδικά δικαιώµατα
που είχε. Θεώρησε ότι το επίπεδο του υπολοίπου ήταν
αµελητέο σε σχέση µε το επίπεδο του συνολικού υπολοίπου
της τράπεζας.

(17)

Η Crédit agricole θεώρησε ότι λαµβανοµένων πόψη των
υποχρεώσεων ελέγχου που συνδέονται µε τα λογιστικά των
συµβολαιογράφων, ήταν ασυµβίβαστο µε το στόχο ασφάλειας του συστήµατος οι καταθέσεις των συµβολαιογράφων
να πραγµατοποιούνται και σε ιδρύµατα στο εξωτερικό.

(18)

Τέλος, η Crédit agricole θεώρησε ότι η στήριξη της γεωργίας µε τη µορφή επιδότησης βραχυπρόθεσµων δανείων
δικαιολογείται στο πλαίσιο της αποστολής γενικού συµφέροντος.

— υπογράµµισε ότι οι συνεταιρισµοί της Credit agricole
είχαν εξουσιοδοτηθεί να συλλέγουν τις καταθέσεις των
συµβολαιογράφων από το 1930 και ότι δεν πρόκειτο
για αποκλειστικά δικαιώµατα αφού και η CDC και η
υπηρεσία των heques postaux ήταν επιλέξιµες για
παρόµοιες καταθέσεις στο σύνολο της πικράτειας, περιλαµβανοµένων και των αγροτικών περιοχών,
— υποστήριξε ότι οι καταθέσεις των συµβολαιογράφων δεν
µπορεί να θεωρηθούν ως κρατικοί πόροι και συνεπώς
δεν µπορούν να αποτελούν κρατικές ενισχύσεις βάσει
του άρθρου 87,
— υπογράµµισε την αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας των
συµβολαιογράφων και τους νοµοθετικούς περιορισµούς
που συνδέονται µε το καθεστώς αυτό,
— υπογράµµισε ότι τα έξοδα διαχείρισης των καταθέσεων
των συµβολαιογράφων ήταν περίπου 1,77 % του υπολοίπου,
— υπογράµµισε το ανώτατο όριο ών βραχυπρόθεσµων
πιστώσεων στη γεωργία ο οποίο ίσχυσε ως το Φεβρουάριο του 1997, και το οποίο θεωρεί ότι επιβλήθηκε
αντιστάθµισµα για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων,
— υπενθύµισε τη δηµιουργία του FAC για την οποία συνεισέφερε 3,9 δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα από τη
δηµιουργία της το 1990, ανάλογα µε τους πόρους από
τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, και οι οποίες για
το λόγο αυτό έχουν αξία αντιστάθµισης για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων,
— αµφισβήτησε ότι επηρεάστηκε το εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών λόγω του γροτικού χαρακτήρα και της
εγγύτητας των εν λόγω πελατειακών σχέσεων και του
χαµηλού υπολοίπου των σχετικών καταθέσεων, που αντιπροσωπεύουν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του συνολικού υπολοίπου των καταθέσεων στη Γαλλία.

(12)

Η Credit agricole υπογράµµισε ότι από τις καταθέσεις των
συµβολαιογράφων επωφελούνται µόνον οι περιφερειακοί
συνεταιρισµοί της. Θεώρησε ότι η Επιτροπή αντιµετωπίζοντας κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας το σύνολο
του δικτύου που αποτελούν οι περιφερειακοί συνεταιρισµοί
της Crédit agricole και η CNCA ως την επωφελούµενη,
ενδεχοµένως, οικονοµική οντότητα από τις ενισχύσεις που
απορρέουν από το µηχανισµό των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, διέπραξε πραγµατικό και νοµικό σφάλµα. Η
Crédit agricole αναφέρθηκε στη συγκρατηµένη διεθνή ανάπτυξή της και θεώρησε ότι τα κεφάλαια των καταθέσεων των
συµβολαιογράφων δεν θα είχαν µπορέσει σε καµία
περίπτωση να χρηµατοδοτήσουν τη διεθνή της ανάπτυξη, η
οποία αφορά τη CNCA, ενώ οι καταθέσεων των συµβολαιογράφων αφορούν µόνο τους περιφερειακούς συνεταιρισµούς
της Crédit agricole. Ανέφερε ότι οι νοµισµατικοί πόροι,
στουςί οποίους συγκαταλέγονται οι καταθέσεις των συµβολαιογράφων, εγγράφονταν µόνο στον ισολογισµό των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole. Τα πλεονάσµατα των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole, που περιλαµβάνουν τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, επανατοποθετούνται βέβαια στη CNCA, αλλά µε
τους όρους της αγοράς και χωρίς να αντλεί οποιοδήποτε
σχετικό πλεονέκτηµα η CNCA.
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περίπου σήµερα. Το 64 % των µόνιµων θυρίδων της Crédit
agricole είναι εγκατεστηµένο σε αγροτικές περιοχές. Τρίτον,
οι αρχές υπογράµµισαν την ασφάλεια που παρέχει η Crédit
agricole στις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, η οποία
βασίζεται σε ένα προληπτικό σύστηµα εγγυήσεων χωρίς
ανώτατο όριο µε θεµέλιο την αλληλεγγύη όλων των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole και της CNCA,
έτσι ώστε η αλληλοκάλυψη των εσωτερικών εγγυήσεων του
οµίλου καθιστά απίθανη την πτώχευση των περιφερειακών
συνεταιρισµών της Crédit agricole και µε τον τρόπο αυτό
τα κεφάλαια των συµβολαιογράφων είναι πλήρως εγγυηµένα.

IV
ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
(19)

Στην επιστολή τους της 9ης Απριλίου 1998 προς την
Επιτροπή, οι γαλλικές αρχές παρουσίασαν τις παρατηρήσεις
τους σε απάντηση των ερωτηµάτων της Επιτροπής κατά το
άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας.
α) Προέλευση των δτκατωµάτων που χορηγήθηκαν στην
Credit agricole

(20)

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν, στην επιστολή τους στις 9
Απριλίου 1998, ότι η συγκεκριµένη δυνατότητα της Crédit
agricole να συλλέγει και να διατηρεί τις καταθέσεις των
συµβολαιογράφων µέχρι τρεις µήνες ήταν αποτέλεσµα
νοµοθετικού κειµένου της 9ης Μαρτίου 1953, χωρίς περιορισµό για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων. Σύµφωνα
µε τις γαλλικές αρχές, οι µεταγενέστερες αποφάσεις µε
διάταγµα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης στις 25 Αυγούστου
1972, που συµπληρώθηκε στις 7 Ιουνίου 1973, είχαν ως
αποτέλεσµα έναν περιορισµό σε σχέση µε την προηγούµενη
κατάσταση αφού περιόριζαν τα εν λόγω δικαιώµατα σε
καταθέσεις έως τριών µηνών στις αγροτικές περιοχές.

(21)

Αφού η Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές µε επιστολή της 22ας Σεπτεµβρίου 1998 τα δικαιολογητικά
σύµφωνα µε τα οποία αποδεικνύεται ότι τα ειδικά δικαιώµατα που χορηγήθηκαν στην Credit agricole χρονολογούνται πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης, οι γαλλικές
αρχές υπέβαλαν στις 7 Ιανουαρίου 1999 στην Επιτροπή:

(23)

(24)

Οι γαλλικές αρχές θεώρησαν ότι το καθεστώς για τα εν
λόγω δικαιώµατα οφείλεται σε τρεις αιτίες: στην ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος των συµβολαιογράφων και την
αναγκαιότητα οργάνωσης του αποτελεσµατικού ελέγχου
του· την πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες για τους συµβολαιογράφους στις αγροτικές περιοχές και την απόλυτη
ασφάλεια των συλλεγοµένων κεφαλαίων. Υπενθύµισαν ότι οι
συµβολαιογράφοι ασκούν δραστηριότητα δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο ελεύθερης δραστηριότητας. Υπογράµµισαν
ειδικότερα ότι οι συµβολαιογράφοι υπόκεινται σε ειδικό
έλεγχο και ότι η συµβολαιογραφική λογιστική είχε χαρακτηριστεί δηµόσιο έγγραφο από το γαλλικό Άρειο Πάγο σε
απόφαση της 19ης Νοεµβρίου 1914. ∆εύτερον, οι γαλλικές
αρχές υπογράµµισαν τη γεωγραφική διασπορά της Credit
agricole στις αγροτικές περιοχές, όπου είναι µακράν το
πρώτο τραπεζικό δίκτυο στη Γαλλία µε 34 % των θυρίδων

Οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν ανακεφαλαιωτικό πίνακα µε τα
υπόλοιπα των καταθέσεων των συµβολαιογράφων στην Crédit agricole από το 1973, στον οποίο φαίνεται ότι το
υπόλοιπο κυµάνθηκε από το 1973 έως το1997 µεταξύ
15,6 και 25,4 δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα (σε φράγκα
του 1997) και ότι, µη υπολογιζοµένων των κύκλων της
οικονοµικής συγκυρίας, το υπόλοιπο αυτό παρέµεινε
αξιοσηµείωτα σταθερό για όλη την περίοδο. Το 1997 ανερχόταν σε 19,6 δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα (µέση τιµή).
δ) Κόστος διαχείρισης των καταθέσεων των συµβολαιογράφων

(25)

(22)

Οι γαλλικές αρχές υπογράµµισαν επίσης, όπως είχε αναφέρει
η Επιτροπή κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, τη
δηµιουργία το 1990 ενός ταµείου ελάφρυνσης των χρηµατοδοτικών επιβαρύνσεων για τους αγρότες που αποτελούσε
κατ’ αυτές µια «αντιστάθµιση» για το καθεστώς των καταθέσεων των συµβολαιογράφων. Οι συνεισφορές στο ταµείο
αυτό από την Crédit agricole, από το προϊόν της συλλογής
των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, ανήλθαν σε 3,6
δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα το 1990 ως το 1999, στα
οποία προστίθενται 300 εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα που
αντλήθηκαν επίσης από την τοποθέτηση των καταθέσεων
των συµβολαιογράφων στο εθνικό καθεστώς για τις θεοµηνίες που πλήττουν τον αγροτικό τοµέα.
γ) Εξέλιξη του υπολοίπου

— αντίγραφο του διατάγµατος του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
της 9ης Μαρτίου 1953 µε το οποίο υπενθυµίζεται ότι
τα λεγόµενα «ελεύθερα» κεφάλαια των συµβολαιογράφων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων άνω των τριών
µηνών που πρέπει να καταβληθούν στη CDC) µπορούσαν, βάσει προηγούµενης εγκυκλίου του 1930 να κατατεθούν σε διάφορα ιδρύµατα, µεταξύ των οποίων τους
περιφερειακούς συνεταιρισµούς της Credit agricole,
— αντίγραφο εγκυκλίου της Καγκελαρίας στις 24 ∆εκεµβρίου 1930 µε το οποίο φαίνεται ότι η Crédit agricole
περιλαµβανόταν ήδη, από το 1924, στα επιλέξιµα ιδρύµατα για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων.
β) Λόγοι και στόχοι που οδήγησαν το γαλλικό κράτος στη
δηµιουργία και τη διατήρηση των δικαιωµάτων συλλογής και δτατήρησης των καταθέσεων των συµβολαιογράφων

29.7.2000

Σε απάντηση στο ερώτηµα της Επιτροπής κατά το άνοιγµα
της παρούσας διαδικασίας σχετικά µε το κόστος διαχείρισης
των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, οι γαλλικές αρχές
ανέφεραν ότι το κόστος διαχείρισης των καταθέσεων αυτών
ήταν το 1997 της τάξης του 1,77 % του υπολοίπου. Κατά
τις γαλλικές αρχές, το κόστος αναλύεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
i) 0,29 % που συνδέεται µε το κόστος διαχείρισης των
πράξεων κατάθεσης και τών πράξεων για τα µέσα
πληρωµών όπως για όλους τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς·
ii) 1,49 % που συνδέεται σε υπερβάλλον κόστος λόγω των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διαχείρισης των εθνικών
λογαριασµών εκ των οποίων:
— 0,11 % ως υπερβάλλον κόστος που συνδέεται µε
ορισµένες συγκεκριµένες πράξεις,
— 0,96 % που συνδέεται µε την εξαίρεση από τους
συνήθεις κανόνες για τις µεταφορές,
— 0,42 % ειδικά τέλη προσωπικού.

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/83

Οι αρχές υπογράµµισαν ότι το πλαίσιο χαµηλών επιτοκίων
από το οποίο επωφελείται η γαλλική οικονοµία είχε περιορίσει το λόγο ύπαρξης ενός ειδικού προστατευτικού µηχανισµού για τη γεωργία.

Οι γαλλικές αρχές θεώρησαν ότι το κόστος αυτό είχε τάση
να µειώνεται σε µεγάλες περιόδους λόγω των κερδών
παραγωγικότητας της Crédit agricole, για το σύνολο των
δραστηριοτήτων της, για τη συγκεκριµένη ειδικότερα. Για το
λόγο αυτό πρέπει να ήταν υψηλότερο στο παρελθόν.

στ) Μέσο κόστος του πόρου της Credit agricole

(26)

Απαντώντας σε αίτηµα της Επιτροπής κατά το άνοιγµα της
παρούσας διαδικασίας, οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν αριθµητικά στοιχεία µε τα οποία φαινόταν ότι, την τελευταία
δεκαετία, το µέσο κόστος του εν λόγω πόρου για την Credit
agricole µειώθηκε από […] % (*) το 1987 σε […] % (*) το
1996 και ότι παρέµεινε συνεχώς µέσα στην ψαλίδα αυτή.

(27)

ε) Περιορισµός από την Credit agricole του κόστους βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης της γεωργίας
Εκτός από την πρόσφατη συνεισφορά στο FAC, οι γαλλικές
αρχές θεώρησαν στην επιστολή τους στις 9 Απριλίου 1998
ότι το καθαρό προϊόν από τη διαχείριση των καταθέσεων
των συµβολαιογράφων των αγροτικών περιοχών στην Crédit
agricole διατέθηκε εξαρχής για τον περιορισµό του κόστους
της βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης της γεωργίας. Οι
χρηµατοδοτήσεις αυτές χορηγούντο έως το 1981 µε επιτόκια που καθορίζονταν από διατάγµατα των Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών. Στη συνέχεια τα επιτόκια αυτά καθορίστηκαν από τη CNCA µε εύρος διακύµανσης περίπου
30 % σε σχέση µε το µέσο επιτόκιο της νοµισµατικής αγοράς. Η νοµοθεσία για τον περιορισµό των βραχυπρόθεσµων
επιτοκίων, σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, καταργήθηκε
πρόσφατα µόνο, µε διάταγµα της 3ης Φεβρουαρίου 1997.

ζ) Χρήση των κεφαλαίων τον FAC
(28)

Οι γαλλικές αρχές, σε επιστολή τους προς την Επιτροπή της
9ης Απριλίου 1998, διευκρίνιζαν ορισµένα στοιχεία σχετικά
µε τα ετήσια διαθέσιµα κεφάλαια του FAC και τη χρήση
τους.

(29)

Ανέφεραν ότι τα ετήσια διαθέσιµα κεφάλαια του FAC και η
χρήση τους ήταν τα ακόλουθα, από τη δηµιουργία της:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

∆ιαθέσιµα κεφάλαια και παρεµβάσεις του FAC
(σε εκατοµµύρια γαλλικά φράγκα)

∆ιευθέτηση αγροτικών χρεών
— ανάληψη τόκων
— δάνεια σταθεροποίησης
— αγορά πιστώσεων
— µεταφορά

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Σύνολο

600
295
86
219

394
213
45
136

564
410
46
108

494
340
51
103

467
324
45
93
5

197
160
17
15
5

2 716
1 742
290
674
10

40

8

33

203

284

604

502

500

400

3 000

Λοιπές παρεµβάσεις
(θεοµηνίες)
Σύνολο

600

394

Πηγή: γαλλικές αρχές.

(30)

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι οι παρεµβάσεις αυτές αφορούσαν αφανός τη διευθέτηση των αγροτικών
χρεών πελατών της Crédit agricole, και ότι ένα άλλο µέρος του FAC διατέθηκε για συγκεκριµένες δράσεις,
ιδιαίτερα σε συνεισφορές στο Εθνικό Ταµείο Εγγυήσεων έναντι θεοµηνιών στο γεωργικό τοµέα. Οι αρχές
υπογράµµισαν ότι ο καθορισµός των προτεραιοτήτων του FΑC αποτελεί κάθε χρόνο αντικείµενο συµφωνίας
µεταξύ της Credit agricole και του κράτους. Θεώρησαν ότι οι αποστολές γενικού συµφέροντος για τη
γεωργία συνδέονται µε το µηχανισµό αυτό και ότι οι δικαιούχοι του FAC ήταν αγρότες πελάτες της Credit
agricole όχι του FAC. ∆ικαιολόγησαν τις παρεµβάσεις µε το γεγονός ότι η Crédit agricole κατείχε το
80 % περίπου των τραπεζικών χρεών των αγροτών. Υπογράµµισαν εξάλλου ότι είχαν διατεθεί δηµοσιονοµικά κεφάλαια για τον ίδιο σκοπό και στις άλλες τράπεζες συνολικού ετήσιου ύψους 20 εκατοµµυρίων
γαλλικών φράγκων.

(31)

Οι γαλλικές αρχές θεώρησαν ότι οι παρεµβάσεις του FΑC δεν αποτελούσαν, για την Crédit agricole,
υποκατάστατο στην πολιτική της δηµιουργίας προβλέψεων στο µέτρα που οι επισφαλείς και αµφισβητούµενες πιστώσεις των περιφερειακών συνεταιριgµών της Crédit agricole δεν απορρόφησαν, ανάλογα µε τη
(*) Επιχειρηµατικό απόρρητο.
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χρονιά, παρά 15 έως 19 % των διαθέσιµων κεφαλαίων του FAC, µε το 10 % των παρεµβάσεων να έχει γίνει
µε τη µορφή αγοράς πιστώσεων, ενώ το κυριότερο µέρος διατέθηκε ανάλογα µε την κατάσταση των
διαφόρων τοµέων της παραγωγής και την εγκατάσταση νέων αγροτών. Το ύψος της µέσης ενίσχυσης ανά
αγρότη (περίπου 6 000 γαλλικά φράγκα) είναι χαµηλό και σύµφωνα µε τις αρχές έχει κοινωνικό προσανατολισµό.
η) Γενικές παρατηρήσεις για το καθεστώς καταθέσεων των συµβολαιογράφων
(32)

Οι γαλλικές αρχές αµφισβήτησαν το χαρακτήρα κρατικών πόρων για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων
και τη νόθευση του ανταγωνισµού που υπογράµµισε η Επιτροπή κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας. Αµφισβήτησαν ειδικότερα την απώλεια εσόδων από το κράτος ως προς το καθεστώς αυτό λόγω της
αρχής της µη πώλησης των διοικητικών πράξεων. Για το λόγο αυτό αµφισβήτησαν οποιοδήποτε στοιχείο
ενίσχυσης σχετικά µε το καθεστώς ειδικών δικαιωµάτων για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων.
Συµπληρωµατικά θεωρούν ότι το καθεστώς αυτό δεν µπορεί να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές.

(33)

Οι γαλλικές αρχές θεώρησαν εξάλλου ότι το καθεστώς των καταθέσεων των συµβολαιογράφων είχε
δηµιουργηθεί ώστε να προστατευτούν, στις αγροτικές περιοχές, οι επιταγές γενικού συµφέροντος που
συνδέονται ιδιαίτερα µε το επάγγελµα του συµβολαιογράφου.

(34)

Τέλος, οι γαλλικές αρχές υπενθύµισαν µια απόφαση του γαλλικού Συµβουλίου Επικρατείας της 27ης
Μαρτίου 1997 σύµφωνα µε την οποία η νοµοθεσία για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων δεν ήταν
αντίθετη µε το άρθρο 82 της συνθήκης.
θ) Προβλεπόµενη εξέλιξη του καθεστώτος των καταθέσεων των συµβολαιογράφων

(35)

Σε επιστολή τους της 9ης Απριλίου 1998, οι γαλλικές αρχές ανέφεραν στην Επιτροπή την προβλεπόµενη
επανεξέταση πριν από το καλοκαίρι του 1998 του καθεστώτος των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, µε
στόχο την επικέντρωση µόνο στην Caisse des dépóts et consignations του συνόλου των καταθέσεων των
συµβολαιογράφων, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους: έτσι, η Crédit agricole θα έχανε το χρηµατοδοτικό
πλεονέκτηµα που απορρέει από το προϊόν της συλλογής των καταθέσεων των συµβολαιογράφων (βλέπε στη
συνέχεια αιτιολογική σκέψη 61, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις των γαλλικών αρχών στην επιστολή τους της
28ης Απριλίου 1999).
V
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

V.1. Χαρακτήρας κρατικής ενίσχυσης των εξεταζοµένων µέτρων
α) ∆ικαιούχος επιχείρηση των εν λόγω µέτρων
(36)

Η Crédit agricole, στην απάντησή της στο άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, θεώρησε ότι η Επιτροπή είχε
διαπράξει πραγµατικό και νοµικό σφάλµα εξοµοιώνοντας όλες τις οντότητες του οµίλου Crédit agricole σε
ένα και µόνο δικαιούχο, την Credit agricole.

(37)

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι:
— ο όµιλος Credit agricole, παρά τις ιδιαίτερες µορφές που του δίνει, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, το
συνεταιριστικό του καθεστώς, και η διαχειριστική αυτονοµία που φαίνεται να απολαύει κάθε συνεταιρισµός της Crédit agricole, παραµένει ωστόσο µια οικονοµική οντότητα που αποτελεί ένα συνεκτικό
σύνολο, το οποίο, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του 1997 της Credit agricole την καθιστά ένα ενιαίο
και αποκεντρωµένο συγκρότηµα, που βασίζεται σε µια διάρθρωση τριών επιπέδων (τοπικοί συνεταιρισµοί της Credit agricole, περιφερειακοί συνεταιρισµοί της Crédit agricole και εθνικό ίδρυµα) και που
διαθέτει έτσι µια χρηµατοδοτική ικανότητα η οποία θα πρέπει να αναλυθεί συνολικά. Η ετήσια έκθεση
του 1997 αναφέρει ότι «τα κοινά συµφέροντα που συνδέουν τους τοπικούς συνεταιρισµούς της Credit
agricole, τους περιφερειακούς συνεταιρισµούς της Credit agricole και το εθνικό τραπεζικό ίδρυµα
οδηγεί την Credit agricole στην παρουσίαση αντίπροσωπευτικών χρηµατοδοτικών καταστάσεων για την
οικονοµική της κατάσταση, συγκρίσιµων µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των άλλων µεγάλων
τραπεζικών οµίλων». Έτσι δεν υπάρχει αµφιβολία για την Επιτροπή, όπως και για τους συνοµιλητές και
εταίρους της Credit agricole, καθώς και για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές, ότι η Crédit agricole έχει
όλα τα νοµικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά που την καθορίζουν ως µια επιχείρηση. Ο βαθµός που
χορηγούν οι εταιρείες βαθµολόγησης καθορίζεται βάσει της ενοποιηµένης λογιστικής, µε ενοποιηµένό
ισολογισµό 2,514 δισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα στις 31 ∆εκεµβρίου 1997: στις 31 ∆εκεµβρίου
1997, ο βαθµός του ενοποιηµένου οµίλου ήταν ΑΑ (Standard. & Poor’s) και Aal Moody’s). Η
βαθµολογία ενός συγκροτήµατος, και ιδιαίτερα ενός πιστωτικού δρύµατος καθορίζει τους όρους
πρόσβασης του στις χρηµατοοικονοµικές γορές και αποτελεί συνεπώς θεµελιώδες στοιχείο σχηµατισµού
του κόστους που µπορεί να παρέχει πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα στον ανταγωνισµό έναντι των
επιχειρήσεων του ίδιου τοµέα,
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— η Crédit agricole, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, υπέβαλε ένα ενιαίο µνηµόνιο παρατηρήσεων,
που συνυπέγραφαν ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Οµοσπονδίας της Crédit agricole και ο
αναπληρωτής γενικός διευθυντής της CNCA. Η απάντηση υποβάλλεται εξ ονόµατος της Crédit
agricole αν η CNCA θεωρεί ότι δεν την αφορά η παρούσα διαδικασία, τότε η Επιτροπή δεν µπορεί να
κατανοήσει γιατί θεώρησε απαραίτητο να παρουσιάσει παρατηρήσεις που αποτελούν κοινή και αλληλέγγυα υπεράσπιση σε σχέση µε την Εθνική Οµοσπονδία της Crédit agricole,
— οι γαλλικές αρχές υπογράµµfσαν συνεπώς ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Crédit
agricole είχε θεωρηθεί επιλέξιµη για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων ήταν η ασφάλεια που
παρείχε η αλληλέγγυα εγγύηση του συνόλου των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole και
της CNCA.
(38)

Βάσει των στοιχείων αυτών, που χαρακτηρίζουν αδιαµφισβήτητα τον όµιλο Crédit agricole ως µια
επιχείρηση, η Επιτροπή δεν έχει κανένα λόγο να µεταβάλει την εκτίµησή της κατά το άνοιγµα της παρούσας
διαδικασίας σχετικά µε τον δικαιούχο των ειδικών δικαιωµάτων για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων,
δηλαδή την Crédit agricole ως όµιλο [βλέπε απόφαση του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην
υπόθεση 383/82, Intermills (6). Το θέµα της εσωτερικής κατανοµής στον όµιλο των πλεονεκτηµάτων από
τα ειδικά δικαιώµατα για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων είναι δευτερεύον και η Επιτροπή δεν
σκοπεύει να εισέλθει στη σχετική διαδικασία.
β) Χαρακτήρας κρατικών πόρων των κεφαλαίων που συλλέγουν οι συµβολαιογράφοι

(39)

Όπως υπογράµµισαν οι γαλλικές αρχές, οι συµβολαιογράφοι είναι δηµόσιοι και υπουργικοί λειτουργικοί,
το επάγγελµα των οποίων καλύπτεται από αυστηρή νοµοθεσία των δηµοσίων αρχών. Οι γαλλικές αρχές
υπενθύµισαν ειδικότερα µια νοµολογία του Αρείου Πάγου µε την οποία εξοµοιώνεται η συµβολαιογραφική
λογιστική, η οποία υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο, µε δηµόσιο έγγραφο. Οι γαλλικές αρχές συµπέραναν
βάσει των παραπάνω, στην επιστολή τους στις 9 Απριλίου 1998, ότι το σύνολο των ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων απεδείκνυε ότι «τα κεφάλαια που καταθέτουν οι συµβολαιογράφοι δεν είναι συνήθη
κεφάλαια. Η νοµοθεσία για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων δεν µπορεί συνεπώς να εκτιµηθεί έναντι
µόνο των κανόνων για το τραπεζικό επάγγελµα, αλλά θα πρέπει να λάβει επίσης υπόψη κατ παραµέτρους
δηµοσίου συµφέροντος». Φαίνεται σαφώς, βάσει των πληροφοριών που υπέβαλαν οι αρχές στο πλαίσιο της
παρούσας διαδικασίας, ότι η επιλεξιµότητα της Crédit agricole για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων
επιβεβαιώθηκε επανειληµµένως βάσει επισήµων πράξεων και µε συγκεκριµένους όρους.

(40)

Έτσι, η Επιτροπή είναι σε θέση να επιβεβαιώσει, όπως είχε θεωρήσει κατά το άνοιγµα της παρούσας
διαδικασίας, ότι:
— η παρέµβαση του κράτους υπό συνθήκες που συνιστούν διάκριση, µε τη χορήγηση των εν λόγω ειδικών
δικαιωµάτων, προσφέρει στην Crédit agricole κεφάλαια που απορρέουν από τα δικαιώµατα αυτά,
— το κράτος ασκεί κατευθυντήριο έλεγχο στην κατανοµή των πόρων που αποτελούν οι υποχρεωτικές
καταθέσεις των συµβολαιογράφων, οι οποίοι είναι υπουργικοί λειτουργοί που υπάγονται στη δηµόσια
εξουσία.

(41)

Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι βάσει των προηγουµένων στοιχείων ο µηχανισµός των καταθέσεων των
συµβολαιογράφων κινητοποιεί πόρους που πρέπει να χαρακτηριστούν κρατικοί. Το γεγονός ότι οι γαλλικές
αρχές υπογράµµισαν ότι η νοµολογία του γαλλικού Συµβουλίου Επικρατείας εξοµοίωνε τη λογιστική των
συµβολαιογράφων µε δηµόσιο έγγραφο, επιβεβαιώνει την ανάλυση αυτή.

(42)

Κατά την παρούσα διαδικασία, οι αρχές παρουσίασαν στοιχεία που θεωρούσαν ότι διαδραµατίζουν ρόλο
αντιστάθµισης µειώνοντας το προϊόν της Credit agricole από τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων και
εξαλείφοντας το πλεονέκτηµα που συνδέεται µε τις οιωνεί δωρεάν καταθέσεις των συµβολαιογράφων και
την Crédit agricole. Τα στοιχεία αυτά δεν θεωρείται ότι αφαιρούν από το µηχανισµό το γεγονός ότι
κινητοποιεί κρατικούς πόρους.
γ) Πλεονέκτηµα για την Crédit agricole και χαρακτήρας ενίσχυσης των εν λόγω µέτρων

(43)

Όπως υπενθύµισε η Επιτροπή κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, «η έννοια της ενίσχυσης
περιλαµβάνει όχι µόνο τις θετικές παροχές όπως οι ίδιες οι επιδοτήσεις, αλλά και δηµόσιες παρεµβάσεις οι
οποίες, µε διάφορες µορφές, ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που συνήθως εγγράφονται στον προϋπολογισµό
µιας επιχείρησης, και έχουν αποτελέσµατα παρόµοια µε επιδοτήσεις» [βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-387-92, Banco exterior de Espana (7)].

(6) Συλλογή 1984, σ. 3809, σηµείο 11 της αιτιολογικής έκθεσης.
(7) Συλλογή 1994, σ. Ι-902, σηµείο 13 της αιτιολογικής έκθεσης.
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(44)

Εξάλλου, επίσης κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, η Επιτροπή είχε υπογραµµίσει ότι το κράτος,
λόγω της µη αµοιβής από τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων (εκτός από την προµήθεια 1 % στο
συµβολαιογράφο), είχε απώλεια εσόδων που θα πραγµατοποιούσε µέσω του εν λόγω µηχανισµού. Πράγµατι, αν η εν λόγω πράξη είχε πραγµατοποιήθεί σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές συνθήκες, το κράτος
θα µπορούσε, εξαρχής, να λάβει αµοιβή για τις εν λόγω καταθέσεις. Θα µπορούσε επίσης να επιβάλει µια
τιµή (το επιτόκιο επί των καταθέσεων) που να αναθεωρείται τακτικά ώστε να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη
των επιτοκίων και των κερδών παραγωγικότητας που πραγµατοποιούνται στον τραπεζικό τοµέα και τα
επιλέξιµα ιδρύµατα βάσει τον εν λόγω µηχανισµού. Η αναθεώρηση αυτή θα µπορούσε να γίνει και µε την
είσοδο στον ανταγωνισµό διαφόρων τραπεζικών ιδρυµάτων ώστε να επιλεγούν τα ανταγωνιστικότερα, µε
την επιφύλαξη ότι ικανοποιούν ένα ελάχιστο όρια εποπτικών περιορισµών ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια
των καταθέσεων, και τα έσοδα από προµήθειες επιτοκίων που εισπράττει το κράτος να αυξηθούν.

(45)

Η αµοιβή των τραπεζικών πόρων για τις πρόσθετες καταθέσεις που δέχεται η Credit agricole χάρη στα
ειδικά δικαιώµατα που της παρέχει το κράτος θα ήταν φυσικά µια επιβάρυνση που θα εγγραφόταν στον
προϋπολογισµό µιας τραπεζικής επιχείρησης, αν οι πόροι αυτοί διετίθεντο στην Crédit agricole κατά τρόπο
ανταγωνιστικό, για παράδειγµα µε τη µορφή πρόσκλησης υποβολήc προσφορών στις τράπεζες. Ωστόσο, η
Credit agricole δεν αµείβει τη διατήρηση των καταθέσεων των συµβολαιογράφων και περιορίζεται στην
καταβολή στους συµβολαιογράφους προµήθειας 1 % επί του συλλεγόµενου υπολοίπου. Πριν από το
άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, οι αρχές είχαν δικαιολογήσει αυτή τη µη αµοιβή µε την απαγόρευση,
σύµφωνα µε το γαλλικό νόµο, έντοκου δανείου κάτω του ενός µήνα. Πάντως, οι αρχές δεν δικαιολόγησαν,
στο πλαίσιο τηε παρούσας διαδικασίας, γιατί, ενώ ένα σηµαντικό µέρος, που υπολογίζεται από τις γαλλικές
αρχές σε επιστολή της 3ης Απριλίου 1997 σε 50 % περίπου του υπολοίπου των καταθέσεων των
συµβολαιογράφων στην Credit agricole έχε διάρκεια µεταξύ ενός και τριών µηνών (οι καταθέσεις άνω των
τριών µηνών δεν διατηρούνται στην Credit agricole και επανατοποθετούνται στην Caisse des dépôts et
consignations), οι καταθέσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο αµοιβής. Συνάγεται ότι η χορήγηση των
δικαιωµάτων συλλογής και διατήρησηc των καταθέσεων των συµβολαιογράφων, µε τέτοιους όρους οιωνεί
δωρεάν, παρεκκλίνει από τους συνήθεις όρους της αγοράς που θα ίσχυαν για τη συλλογή τέτοιων πόρων.

(46)

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία ποιο ήταν το µέσο κόστος των
κεφαλαίων της Credit agricole, και οι γαλλικές αρχέc ανέφεραν ότι το κόστος αυτό ήταν inter alia από
[…] % το 1987 ως […] % το 1996. Ωστόσο το µέσο κόστος των κεφαλαίων της Crédit agricole φαίνεται
να περιλαµβάνει και αµειβόµενα κεφάλαια όπως τα µακροπρόθεσµα δάνεια και δωρεάν κεφάλαια όπως τις
καταθέσεις των ιδιωτών. Για να καθοριστεί η ενίσχυση σχετικά µε τα δάνεια, δηλαδή η ελάφρυνση της
επιβάρυνσης τηc Crédit agricole σε σχέση µε τους συνήθεις όρους της αγοράς, πρέπει να γίνει υπολογισµός όχι µε το µέσο κόστος αλλά µε το οριακό κόστος. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα
βραχυπρόθεσµα επιτόκια στη Γαλλία ανέρχονταν σε 8,3 % το 1987 και 3,9 % το 1996 (8). ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι η χορήγηση στην Crédit agricole οιωνεί δωρεάν πόρων (εκτός από την προµήθεια 1 % στο
συµβολαιογράφο) ελαφρύνει την επιβάρυνση που εµφανίζεται συνήθως στο λογαριασµό εκµετάλλευσης
µιας τράπεζας, και έχει αποτέλεσµα ισοδύναµο µε αυτό µιας επιδότησης.

(47)

Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι τα εν λόγω µέτρα αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, έχοντας το χαρακτήρα
λειτουργικών ενισχύσεων αφού ελαφρύνουν τη συνήθη επιβάρυνση εκµετάλλευσης της τράπεζας.

δ) Νόθευση του ανταγωνισµού λόγω των ενισχύσεων
(48)

Οι λειτουργικές ενισχύσεις νοθεύουν ιδιαίτερα τον ανταγωνισµό γιατί έχουν άµεσες επιπτώσεις στα
αποτελέσµατα των ενισχυοµένων επιχειρήσεων και τους επιτρέπουν είτε να διατηρήσουν υψηλότερο κόστος
εκµετάλλευσης από τους ανταγωνιστές τους χωρίς να υποστούν κυρώσεις λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητάς τους, είτε να πραγµατοποιήσουν αυξηµένα κέρδη και να αυξήσουν έτσι τη χρηµατοδοτική τους
ικανότητα. Οι ενισχύσεις αυτές νοθεύουν ακόµη περισσότερο τον ανταγωνισµό γιατί είναι µόνιµες, ο
ανταγωνισµός είναι ισχυρός και τα περιθώρια των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων είναι στενά.

(49)

Ωστόσο, τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο
τραπεζικός ανταγωνισµός αυξήθηκε και τα περιθώρια των τραπεζών µειώθηκαν συστηµατικά (9). Εξάλλου, η

(8) Ονοµαστικά εγχώρια επιτόκια τριών µηνών. Πηγή: EC economic data pocket book, αριθ. 12/1998, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(9) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «Possible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term»,
Φεβρουάριος 1999, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ.
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θέση των γαλλικών τραπεζών φαίνεται ευάλωτη: τα τελευταίά έτη είχαν µια από τις χαµηλότερες αποδοτικότητες σε ολόκληρη την Κοινότητα (βλέπε πίνακα 2) και δεν ανέκαµψαν παρά πρόσφατα, το 1998/99. Σε
ένα πλαίσιο ισχυρού ανταγωνισµού που οδηγεί στον περιορισµό των περιθωρίων των επιτοκίων και της
αποδοτικότητας, οι λειτουργικές ενισχύσεις σε ένα πιστωτικό ίδρυµα νοθεύουν ιδιαίτερα τον ανταγωνισµό.
Η πρόσφατη αυτή τάση είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί τα επόµενα έτη: σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η ολοκλήρωση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης θα δηµιουργήσει ένα
περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα ασκήσει αυξηµένη πίεση στην αποδοτικότητα των τραπεζών (10). Θα αυξήσει την ολοκλήρωση του τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα µε τη µορφή
διασυνοριακών πράξεων (11).
ΠIΝΑΚΑΣ 2

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
(καθαρά κέρδη επί ιδίων κεφαλαίων)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Αυστρία

8,6 %

8,6 %

6,9 %

8,7 %

7,9 %

8,1 %

9,6 %

Βέλγιο

8,3 %

6,5 %

5,7 %

14,1 %

13,2 %

12,9 %

15,3 %

15,3 %

– 3,3 % – 0,1 %

– 21 %

10,6 %

0,1 %

18,5 %

16,1 %

15,1 %

– 25 % – 7,9 %

8%

15,2 %
7,7 %

∆ανία (1)
Φινλανδία

1997

5,6 %

– 11 %

– 49 %

– 29 %

Γαλλία

10,1 %

10,4 %

6,9 %

2,9 %

0,5 %

3,6 %

4,8 %

Γερµανία

11,9 %

14,4 %

13,2 %

13,6 %

11,8 %

12,6 %

12,3 %

Ελλάδα (2)

20,8 %

31,5 %

23,1 %

21,6 %

25,9 %

24,4 %

16,7 %

20,2 %

20,1 %

18,4 %

Ιρλανδία
Ιταλία

12,2 %

9,9 %

7,5 %

8,8 %

3,0 %

3,7 %

5,1 %

3,4 %

6,7 %

7,6 %

8,8 %

19,9 %

20,9 %

19,9 %

22,3 %

23,0 %

Κάτω Χώρες

12,3 %

12,7 %

13,9 %

15,9 %

16,2 %

17,0 %

17,6 %

Πορτογαλία (2)

12,5 %

12,4 %

8,8 %

9,2 %

7,3 %

7,7 %

10,7 %

13,1 %

Ισπανία

13,6 %

12,5 %

10,7 %

3,8 %

8,2 %

9,2 %

9,7 %

10,6 %

3,0 %

56,3 %

17,0 %

5,7 %

19,1 %

21,1 %

24,0 %

13,0 %

Ηνωµένο Βασίλειο

14,4 %

8,6 %

7,3 %

19,3 %

27,4 %

28,6 %

25,6 %

26,4 %

Μέσος όρος ΕΕ-14

10,9 %

11,5 %

8,1 %

9,0 %

8,2 %

10,0 %

11,0 %

10,1 %

11,1 %

Λουξεµβούργο (2)

Σουηδία (3)

Μέσος όρος ΕΕ-14
Μέσος όρος ΕΕ-14

12,2 %

12,2 %

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «Posible effects of EMU on the EU banking systems on the medium to long term», Φεβρουάριος
1999, µε στοιχεία του ΟΟΣΑ.
(1) Εµπορικές τράπεζες και ταµιευτήρια.
(2) Εµπορικές τράπεζες.
(3) Σύνολο εµπορικών τραπεζών, ξένων εµπορικών τραπεζών, ταµιευτηρέων και ώς το 1991, συνεταιριστικών τραπεζών.

(50)

Επιπλέον, η Credit agricole είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση που πραγµατοποίησε σηµαντικά κέρδη τα
τελευταία έτη. Οι εν λόγω ενισχύσεις (εκτός αν αντισταθµίζονται από αντίστοιχο υπερβάλλον κόστος, βλέπε
στη συνέχεια) οι οποίες δεν ήταν απαραίτητες ώστε να πραγµατοποιήσει κέρδη, της επέτρεψαν να αυξήσει

(10) Ίδια αναφορά, σ. 4.
(11) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µηνιαίο δελτίο, Απρίλιος 1999, «Banking in the euro area: structural features and trends».
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τα κέρδη της και να συσσωρεύσει συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια µε τα µη διανεµηθέντα κέρδη. Ωστόσο,
στον τραπεζικό τοµέα, ο περιορισµός της φερεγγυότητας που εισήχθη µε την οδηγία 89/647/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυµάτων (12) (ο πυρήνας των «καθαρών» ιδίων κεφαλαίων καθορίζεται σε ελάχιστο επίπεδο 4 % των
σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια µε την ευρεία έννοια θα πρέπει να
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 8 %) εισαγάγει µια υποχρέωση που περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των
πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην πραγµατικότητα, ένας τέτοιος περιορισµός κεφαλαιοποίησης υπάρχει σε
απόλυτους αριθµούς µεσοµακροπρόθεσµα για οποιαδήποτε µορφή επιχείρησης, αλλά στον τραπεζικό τοµέα
ασκείται κατά τρόπο µόνιµο και άµεσο, είναι άµεσα ποσοτικοποιήσιµος και δεν µπορεί λόγω των εποπτικών
περιορισµών να παρακαµφθεί προσωρινά στο πλαίσιο µιας στρατηγικής ανάπτυξης που θα ακολουθούσε
ένας πιστωτικός οργανισµός. Ένα πιστωτικό ίδρυµα που απλώς πληροί αυστηρά τον περιορισµό φερεγγυότητας δεν διαθέτει περιθώριο ανάπτυξης, όσο δεν είναι σε θέση να προσελκύσει νέα ίδια κεφάλαια ή να
αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του µε σηµαντικό επίπεδο κερδών. Κατά τον τρόπο αυτό, ένας αναποτελεσµατικός
οργανισµός βλέπει την ανάπτυξή του να «χαλιναγωγείται» άµεσα, ενώ µια τράπεζα που πραγµατοποιεί
σηµαντικά κέρδη διαθέτει περιθώριο ανάπτυξης ανάλογο µε την κερδοφορία της.
(51)

Λόγω του περιορισµού της φερεγγυότητας, είναι δυνατός ένας πολύ ενδεικτικός υπολογισµός της
νόθευσης του ανταγωνισµού, στην περίπτωση ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα. Αν οι ενισχύσεις έχουν ως
άµεσο ή έµµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, τότε η νόθευση του ανταγωνισµού µπορεί
να υπολογιστεί, σε σταθµισµένα στοιχεία του ενεργητικού. Μια λειτουργική ενίσχυση 1 δισεκατοµµυρίου
γαλλικών φράγκων η οποία οδηγεί σε αύξηση των κερδών µετά τους φόρους κατά 0,6 δισεκατοµµύρια
γαλλικά φράγκα (13), υποθέτοντας ότι τα κέρδη αυτά δεν διανέµονται αλλά διατίθενται γιά την αύξηση των
ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, επιτρέπει την αύξηση των σταθµισµένων στοιχεiων του ενεργητικού στον
ισολογισµό (λαµβανοµένου υπόψη του περιορισµού της φερεγγυότητας από 4 έως 8 %) και άρα το επίπεδο
δραστηριότητάς της. Η πράξη αυτή συνεπάγεται δυνητική νόθευση του ανταγωνισµού, που µετράται σε
σταθµισµένα στοιχεία του ενεργητικού, της τάξης των 7,5 έως 15 δισεκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων
(χωρίς την εν λόγω ενίσχυση τράπεζα δεν θα είχε µπορέσει να αυξήσει τα σταθµισµένα στοιχεία του
ενεργητικού της). Μια τέτοια σχέση δείχνει την πολλαπλασιαστική επίδραση των ενισχύσεων στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Τα ίδια αυτά κεφάλαια µπορούν επίσης να συµβάλουν ώστε το ενισχυόµενο πιστωτικό
ίδρυµα να αποκτήσει συµµετοχή µειοψηφίας ή πλειοψηφίας σε άλλες επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος της Credit
agricole, κατόπιν ερώτησης οικονοµικής εφηµερίδας (14), δήλωνε τον Φεβρουάριο του 1999 ότι από τα
ίδια κεφάλαια ύψους 140 δισεκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων που διαθέτει η Credit agricole, το ένα
τρίτο ήταν διαθέσιµο για νέες πράξεις.

(52)

Συνάγεται λοιπόν ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Crédit agricole από τη Γαλλία, λαµβανοµένου
υπόψη του χαρακτήρα τους ως λειτουργικών ενισχύσεων, της οικονοµικής κατάστασης του τραπεζικού
τοµέα στην Ευρώπη, της χαµηλής αποδοτικότητας των γαλλικών τραπεζών και των ιδιαίτερων περιορισµών
φερεγγυότητας για τον τραπεζικό τοµέα, είχαν ως αποτέλεσµα την αναµφισβήτητη νόθευση του ανταγωνισµού στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
V.2. Επίδραση στις ανταλλαγές µεταξύ των κρατών µελών

(53)

Η Επιτροπή σηµείωσε τα επιχειρήµατα των γαλλικών αρχών και της Crédit agricóle µε τα οποία αµφισβητούν την επίδραση στις κοινοτικές ανταλλαγές από το παρόν καθεστώς. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα στοιχεία.

(54)

Πρώτον, εφόσον η Επιτροπή εξετάζει τα πιθανά αποτελέσµατα από τις ενισχύσεις αυτές στο επίπεδο του
συνόλου του οµίλου της Crédit agricole, πρέπει να εξεταστούν οι διεθνείς δραστηριότητες, και ιδιαίτερα οι
ευρωπαϊκές. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Crédit agricole για το 1997, η τράπεζα απέκτησε το
1997 τα µέσα για να καταστεί τράπεζα πρώτης τάξεως για τους σηµαντικούς πελάτες και το διεθνή χώρο.
Οι πράξεις της µε τους πελάτες στα κράτη µέλη (εκτός Γαλλίας) αντιπροσώπευαν 37,9 δισεκατοµµύρια
γαλλικά φράγκα το 1997, δηλαδή ένα χαµηλό ποσό ως προς τις πράξεις της πελατείας (περίπου 3 %) αλλά
όχι αµελητέο, δεδοµένου του µεγέθους του οµίλου, που στα τέλη του 1997 ήταν ο σηµαντικότερος
γαλλικός τραπεζικός όµιλος και ένας από τους κυριότερους στην Ευρώπη (15). Η τράπεζα υπογραµµίζει
ιδιαίτερα ότι το 1997 µε τη δηµιουργία µιας νέας θυγατρικής, της Indocam, απέκτησε ένα εργαλείο
φιλοδοξία του οποίου είναι να τεθεί επικεφαλής των ευρωπαίων διαχειριστών ενεργητικού. Η τράπεζα
συνεχίζει µια ενεργό πολιτική ανάπτυξης στην Ευρώπη, και συµµετείχε ενεργά στη δηµιουργία της δεύτερης
ιταλικής τράπεζας, της Banca Intesa — αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Banco Ambrosiano Veneto και
της Cariplo — στην οποία η Crédit agricole κατέχει το 30 % και είναι ο σηµαντικότερος µέτοχος. Κατέχει
επίσης 20 % του οµίλου Banco Espirito Santo στην Πορτογαλία. Η Crédit agricole διαθέτει στην
Κοινότητα υποκαταστήµατα στη Λισσαβώνα, τη Μαδρίτη, το Μπιλµπάο, το Γιβραλτάρ, τή Βαρκελώνη, το
Λουξεµβούργο, το Λονδίνο, το Αµβούργο, τη Φρανκφούρτη, τη Στοκχόλµη, το Όσλο, το Ελσίνκι και τον
Πειραιά. Ο όµιλος σηµειώνει, στην ετήσια έκθεσή του για το 1997 ότι «θα παρακολουθεί προσεκτικά τις
ευκαιρίες που µπορεί να παρουσιαστούν ώστε να ενισχύσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά των

(12)
(13)
(14)
(15)

ΕΕ L 336 της 3.12.1989, σ. 14.
Υποθέτοντας, για λόγους απλούστευσης φόρο επί των κερδών 40 %.
Συνέντευξη στην εφηµερίδα Les Échos, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 1999.
Σύµφωνα µε ταξινόµηση της εταιρείας βαθµολόγησης Moody’s (όπως αναφέρει η εφηµερίδα Le Monde στις 17/18 Ιανουαρίου 1999), η Crédit Agricole ήταν στα τέλη του 1997 ο πέµπτος ευρωπαϊκός τραπεζικός όµιλος ως προς το ενεργητικό.
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λιανικών τραπεζικών εργασιών. Η ισχύς της τής δίνει τα µέσα για µια τέτοια ανάπτυξη». Η διεθνής αυτή
ανάπτυξη της Crédit agricole απαιτεί κίνηση κεφαλαίων που να επιτρέπει, για παράδειγµα, την απόκτηση
συµµετοχών σε ιδρύµατα όπως η Banca Intesa ή η Banco Espirito Santo και που επηρεάζουν συνεπώς τις
ανταλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Εξάλλου, η επιχειρηµατική τράπεζα του οµίλου, η Crédit agricole Indosuez είναι µια από τις σηµαντικότερες επιχειρηµατικές τράπεζες στη Γαλλία και πραγµατοποιεί ένα
σηµαντικό µερίδιο της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό.
(55)

∆εύτερον, ακόµη και αν υποθέσουµε ότι περιορίζουµε την εξέταση των αποτελεσµάτων των µέτρων αυτών
στο επίπεδο των περιφερειακών οντοτήτων του οµίλου, όπως προτείνει η Crédit agricole στις παρατηρήσεις
της, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διεθνής δραστηριότητα δεν είναι αποκλειστικότητα µόνο της CNCA στο
πλαίσιο του οµίλου Crédit agricole. Πράγµατι, αντίθετα από ό,τι αναφέρει η Crédit agricole στις
παρατηρήσεις της, η ετήσια έκθεση του 1997 της Crédit agricole υπογραµµίζει ότι « η διεθνής δραστηριότητα των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole στις παραµεθόριες περιοχές αναπτύχθηκε
επίσης κατά τη διάρκεια τον 1997». Η ετήσια έκθεση υπογραµµίζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη του περιφερειακού συνεταιρισµού των Πυρηναίων-Γασκονίας στην ισπανική Βασκική Χώρα, κατόπιν του οποίου η Bankoa,
την οποία κατέχει πλέον κατά πλειοψηφία η Crédit agricole, περιελήφθη στην περίµετρο ενοποίησης του
οµίλου το 1997. Σηµειώνει ότι «η πρωτοβουλία αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο της διασυνοριακής ανάπτυξης των περιφερειακών συνεταιρισµών της Crédit agricole, που επεκτείνουν τις λιανικές τραπεζικές τους
δραστηριότητες, σε συµφωνία µε τη CNCA, στις όµορες χώρες». Η ανάπτυξη αυτή αφορά όχι µόνο τις
πράξεις στις αγορές και τις επιχειρηµατικές συναλλαγές (corporate banking) της Crédit agricole, αλλά και
τις λιανικές τραπεζικές δραστηριότητές της στις οποίες περιλαµβάνονται οι καταθέσεις των συµβολαιογράφων.

(56)

Φαίνεται λοιπόν ότι οι συµπληρωµατικοί πόροι και τα κέρδη που δηµιουργούνται χάρη στις καταθέσεις των
συµβολαιογράφων συνέβαλαν άµεσα στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης της Crédit agricole και σε άλλα
κράτη µέλη.

(57)

Εξάλλου, οι δυνητικές επιπτώσεις των δικαιαιωµάτων που χορηγήθηκαν στην Crédit agricole δεν περιορίζονται στην επέκταση της Crédit agricole εκτός της Γαλλίας, στα άλλα κράτη µέλη. Όπως υπογράµµισε η
Επιτροπή κατά το άνοιγµα της παρούσας διαδικασίας, µολονότι, καταρχάς, τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν
να ασκήσουν χωρίς σύνορα τις δραστηριότητές τους που βασικά εντοπίζονται στη συλλογή καταθέσεων,
δανείων στην αγορά και τη χορήγηση δανείων, αντιµετωπίζουν εµπόδια για την επέκτασή τους, στο
εξωτερικό. Τα εµπόδια αυτά συνδέονται συχνά µε την προστασία των εγχώριων τραπεζών κατά του
ανταγωνισµού, γεγονός που καθιστά λιγότερο συµφέρουσα την είσοδο στην εγχώρια αγορά ξένων ανταγωνιστών. Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε τις εν λόγω ενισχύσεις στην Crédit agricole που είναι πιθανό να
καταστήσουν την εγχώρια γαλλική αγορά λιγότερο ανοικτή στον ξένο ανταγωνισµό, είτε πρόκειται για το
εθνικό επίπεδο της CNCA είτε στο περιφερειακό επίπεδο των συνεταιρισµών. Έχουν ως αποτέλεσµα να
διατηρήσουν έναν ισχυρό εθνικό καταµερισµό ορισµένων δραστηριοτήτων τραπεζικών καταθέσεων που
αντιτίθεται στο άνοιγµα της αγοράς το οποίο προβλέπει η συνθήκη, τη στιγµή που οι διασυνοριακές
πράξεις θα πολλαπλασιαστούν στον τραπεζικό τοµέα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ωστόσο, η αυξηµένη αυτή ολοκλήρωση των εθνικών τραπεζικών συστηµάτων εξαρτάται, όπως αναφέρει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την κατάργηση των φορολογικών και νοµοθετικών διαφορών µεταξύ των
κρατών µελών (16).

(58)

Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα εν λόγω µέτρα εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης
αφού αποτελούν κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισµό σε βαθµό ο οποίος είναι πιθανό να
επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές.

VI
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(59)

Τα δικαιώµατα συλλογής οιωνεί δωρεάν (17) και διατήρησης, δωρεάν, που έχουν χορηγηθεί στην Crédit
agricole από το γαλλικό κράτος, αποτελούν µέτρα που περιέχουν κρατικές ενισχύσεις οι οποίες εµπίπτουν
στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(60)

Στο µέτρο που, βάσει των νέων πληροφοριών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας
διαδικασίας, φαίνεται πλέον ότι οι εν λόγω ενισχύσεις προϋπήρχαν της έναρξης ισχύος της συνθήκης, και
συνάγεται ότι:
— οι εν λόγω ενισχύσεις είναι νόµιµες και δεν απαιτείται καµία επιστροφή:

(16) Βλέπε προηγούµενες υποσηµειώσεις έως 11.
(17) Εκτός της προµήθειας 1 % που καταβάλεται στους συµβολαιογράφους επί της συλλογής.
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— η Επιτροπή πρέπει, όπως για οποιαδήποτε υφιστάµενη κρατική ενίσχυση, να εξετάσει τη συµβιβασιµότητά της µε τη συνθήκη και, αν η εξέταση αυτή αποδεικνύει τη µη συµβιβασιµότητα µε το κοινό
συµφέρον, ενδεχοµένως να εξετάσει µε το κράτος µέλος τα κατάλληλα µέτρα που προβλέπονται στο
άρθρο 88 παράγραφος 1 της συνθήκης, εφόσον µια ενίσχυση θεωρείται µη συµβιβάσιµη µε την κοινή
αγορά.
(61)

Ωστόσο, σε επιστολή της 28ης Απριλίου 1999, οι γαλλικές αρχές ενηµέρωσαν ρητά την Επιτροπή για την
πρόθεσή τους να θέσουν τέρµα στα δικαιώµατα της Crédit agricole για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, και να συγκεντρώσουν τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων στην Caisse des dépóts et consignations, η οποία είναι πλέον αρµόδια για τη διατήρηση του συνόλου των καταθέσεων των συµβολαιογράφων.
Το Υπουργείο Οικονοµικών θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των καταθέσεων αυτών, στις αγροτικές και
αστικές περιοχές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το µέτρο αυτό θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.
Η εφαρµογή του θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά στο σύνολο της επικράτειας ώστε να ολοκληρωθεί την 1η
Απριλίου 2000. Οι γαλλικές αρχές δεσµεύτηκαν να λάβουν τα απαραίτητα νοµοθετικά µέτρα για την
τροποποίηση του καθεστώτος των καταθέσεων των συµβολαιογράφων εντός σύντοµης προθεσµίας µετά την
παρούσα απόφαση.

(62)

Η Επιτροπή σηµειώνει τη δέσµευση αυτή των γαλλικών αρχών. Θεωρεί ότι η προθεσµία είναι λογική και,
λόγω του πλήρους και οριστικού χαρακτήρα της κατάργησης των δικαιωµάτων συλλογής και διατήρησης
της Crédit agricole για τις καταθέσεις των συµβολαιογράφων, µπορεί να συµπεράνει ότι το νέο αυτό µέτρο
θα θέσει τέρµα στις ενισχύσεις στην Crédit agricole που αφορά η παρούσα διαδικασία η οποία κινήθηκε
βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης. Βάσει της δέσµευσης αυτής, δεν φαίνεται απαραίτητο
να εξεταστsί η συµβιβασιµότητά τους µε τη συνθήκη ούτε να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 88 παράγραφος 1 της συνθήκης. Συνεπώς, η Επιτροπή µπορεί να περατώσεί την παρούσα διαδικασία,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Τα µέτρα που έλαβε η Γαλλία υπέρ της Crédit agricole σε ό,τι αφορά τη συλλογή και τη διατήρηση των
καταθέσεων των συµβολαιογράφων στις αγροτικές περιοχές αποτελούσαν κρατικές ενισχύσεις µε την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.
2.
Τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 αποτελούν υφιστάµενες ενισχύσεις, που προϋπήρχαν της
έναρξης ισχύος της συνθήκης. ∆εδοµένου ότι η Γαλλία ανέλαβε να τα καταργήσει το αργότερο την 1η Απριλίου
2000, η παρούσα διαδικασία περατώνεται.
Άρθρο 2
Η Γαλλία ενηµερώνει την Επιτροπή, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης,
για τα µέτρα που έλαβε ενόψει της κατάργησης, το αργότερο την 1η Απριλίου 2000, των δικαιωµάτων που έχουν
εκχωρηθεί στην Crédit agricole για τη συλλογή και τη διατήρηση των καταθέσεων των συµβολαιογράφων.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 1999.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής

29.7.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 193/91

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιουλίου 2000
περί αναγνωρίσεως της εταιρείας «Rinave — Registro Internacional Naval, SA», δυνάµει της οδηγία
94/57/ΕΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 1876]
(Το κείµενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/481/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου
1994, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα των οργανισµών επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/
57/ΕΚ, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
στην Επιτροπή αίτηση για τριετή αναγνώριση οργανισµών οι
οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια του παραρτήµατος, πλην
εκείνων που περιγράφονται στα σηµεία 2 και 3 του τµήµατος «Γενικά» του παραρτήµατος.

(2)

Οι πορτογαλικές αρχές έχουν υποβάλει αίτηση τριετούς
αναγνώρισης της εταιρείας «Rinave — Registro Internacional Naval, SA», δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της
προαναφερόµενης οδηγίας.

(3)

Η Επιτροπή έχει επαληθεύσει ότι η εταιρεία «Rinave —
Registro Internacional Naval, SA» ανταποκρίνεται σε όλα
τα κριτήρια του παραρτήµατος της προαναφερόµενης οδηγίας, πλην εκείνων που περιγράφονται στα σηµεία 2 και 3
του τµήµατος «Γενικά» του παραρτήµατος.

(1) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20.

(4)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι σύµφωνες µε τη
γνώµη της επιτροπής του άρθρου 7 της οδηγίας 94/57/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η εταιρεία «Rinave — Registro Internacional Naval, SA» αναγνωρίζεται, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/
57/ΕΚ, για χρονικό διάστηµα τριών ετών αρχής γενοµένης από την
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Οι συνέπειες της αναγνώρισης περιορίζονται στην Πορτογαλία.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουλίου 2000
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τοµέα του βοείου κρέατος καταγωγής
Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2313]
(2000/482/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(2)

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από την
1η έως τις 10 Ιουλίου 2000, εκφρασµένες σε κρέας χωρίς
κόκαλα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
δεν υπερβαίνουν για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και
Ναµίµπιας τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες
αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά
εισαγωγής για τις ζητούµενες ποσότητες από τις χώρες
αυτές.

(3)

Πρέπει να προβούµε στον καθορισµό των ποσοτήτων για τις
οποίες µπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η
Αυγούστου 2000, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας
52 100 τόνων.

(4)

Είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν θίγει
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των
υγειονοµικών µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου,
χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή
προϊόντων µε βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (3),

(1) ΕΕ L 215 της 1.8.1998, σ. 12.
(2) ΕΕ L 250 της 10.9.1998, σ. 16.
(3) ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28.

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/
79/ΕΚ (4),
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη µέλη εκδίδουν, στις 21 Ιουλίου 2000, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται
στον τοµέα του βοείου κρέατος εκφρασµένα σε κρέας χωρίς
κόκαλα, καταγωγής ορισµένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και
χώρες καταγωγής:
Γερµανία:
— 650 τόνοι καταγωγής
— 200 τόνοι καταγωγής
Ηνωµένο Βασίλειο:
— 850 τόνοι καταγωγής
— 500 τόνοι καταγωγής
— 100 τόνοι καταγωγής
— 950 τόνοι καταγωγής

Μποτσουάνας,
Ναµίµπιας·
Μποτσουάνας,
Ναµίµπιας,
Σουαζιλάνδης,
Ζιµπάµπουε.
Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1918/98,
κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ηµερών του Αυγούστου 2000,
για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:
— Μποτσουάνα:
13 076 τόνοι,
— Κένυα:
142 τόνοι,
— Μαδαγασκάρη:
7 579 τόνοι,
— Σουαζιλάνδη:
2 983 τόνοι,
— Ζιµπάµπουε:
4 840 τόνοι,
— Ναµίµπια:
8 723 τόνοι.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(4) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31.

