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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000
για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ.
3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και (ΕΟΚ) αριθ. 1999/311/ΕΚ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στη Λισσαβόνα στις
23 και 24 Μαρτίου 2000, επιβεβαίωσε ότι πρώτος στόχος
του παραµένει η πληρέστερη δυνατή ενσωµάτωση των
χωρών της περιοχής στο γενικό πολιτικό και οικονοµικό
ρεύµα της Ευρώπης και ότι η διαδικασία σταθεροποίησης
και σύνδεσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής
του στα Βαλκάνια.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα, της 19ης και 20ής
Ιουνίου 2000, αναγνώρισε στις χώρες που µετέχουν της
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, την ιδιότητα των
εν δυνάµει υποψηφίων προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρών.

(5)

Είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί και να αναπροσανατολιστεί η
ήδη χορηγούµενη κοινοτική βοήθεια, ώστε να προσαρµοστεί
στους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι
της περιοχής, ειδικότερα για να συµβάλει στην ανάπτυξη της
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και να µεγαλώσει
τo αίσθηµα ευθύνης των βοηθούµενων χωρών και πολιτικών
οντοτήτων έναντι αυτής της διαδικασίας.

(6)

Προς τούτο, η παροχή κοινοτικής βοήθειας αποσκοπεί
κυρίως στον προσανατολισµό του θεσµικού, νοµοθετικού,
οικονοµικού και κοινωνικού πλαισίου προς τις αξίες και τα
πρότυπα στα οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και στην προαγωγή της οικονοµίας της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που εγκρίνονται µαζί µε
τους ενδιαφερόµενους εταίρους.

(7)

Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους
δικαίου, των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των µειονοτήτων,
των θεµελιωδών ελευθεριών και των αρχών του διεθνούς
δικαίου, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της κοινοτικής βοήθειας.

(8)

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή
διάσταση της κοινοτικής βοήθειας, ώστε να ενισχυθεί η
περιφερειακή συνεργασία και να στηριχθεί ο αποφασιστικός
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συµφώνου
Σταθερότητας.

(9)

∆εδοµένης της πολιτικής κατάστασης σε ορισµένες περιοχές
και των διαφόρων πολιτικών οντοτήτων που ασκούν αρµοδιότητες συνδεόµενες µε την υλοποίηση της κοινοτικής
βοήθειας, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι, σε ορισµένες
περιπτώσεις, η βοήθεια θα µπορεί να χορηγείται απευθείας
σε δικαιούχους άλλους από το κράτος.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η Κοινότητα παρέχει βοήθεια στην Αλβανία, τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, την Κροατία, την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γιουγκοσλαβίας και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.
Η κοινοτική βοήθεια υπέρ των εν λόγω χωρών χορηγείται,
ως επί το πλείστον, στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1628/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τη βοήθεια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (πρόγραµµα OBNOVA) (2), και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων χωρών
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (πρόγραµµα
PHARE) (3). Ως εκ τούτου, η κοινοτική βοήθεια υπόκειται
σε διαφορετικές διαδικασίες, γεγονός που δυσχεραίνει τη
διαχείριση. Είναι σκόπιµο εποµένως, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου 1999, και για λόγους αποτελεσµατικότητας, να
συσταθεί ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο για την εν λόγω
βοήθεια. Είναι σκόπιµο, συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και να τροποποιηθεί ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 3906/89. Ωστόσο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, πρέπει να µεταφερθούν οι
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 που αφορούν
τη σύσταση και λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας σ’ ένα
νέο κανονισµό ο οποίος θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ κατά την
ηµέρα της εν λόγω κατάργησης.

(1) Γνώµη η οποία εξεδόθη στις 15 Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 204 της 14.8.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2454/1999. (ΕΕ L 299 της
20.11.1999, σ. 1).
3
( ) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999. (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 68).
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(10)

Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής
βοήθειας και να πλαισιωθεί η εφαρµογή της, η Επιτροπή θα
πρέπει να χαράξει γενικούς προσανατολισµούς µε τη διαδικασία διαχείρισης που προβλέπει ο παρών κανονισµός, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της µεταρρύθµισης της εξωτερικής βοήθειας.

(11)

Προς προαγωγή της συνεργασίας στην περιοχή, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η συµµετοχή των υποψηφίων χωρών
καθώς και, κατά περίπτωση, των χωρών που βοηθούνται από
τα προγράµµατα TACIS και MEDA, στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις συµβάσεις.

(12)

(13)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν µηχανισµοί ελέγχου και προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, µε
παρέµβαση, εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων τους, της
Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέµηση της Απάτης (OLAF), και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνάµει του κανονισµού (Ευρατόµ,
ΕΚ) αριθ. 2185/96, του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου
1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
απάτες και λοιπές παρατυπίες (1), και του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2).
Η κοινοτική βοήθεια θα αποτελέσει το αντικείµενο στρατηγικού πλαισίου και ετήσιου και πολυετούς προγραµµατισµού,
που θα υποβληθούν για γνωµοδότηση στην επιτροπή διαχείρισης που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό. Με τον
τρόπο αυτό η βοήθεια θα ενταχθεί σε µία µεσοπρόθεσµη
προοπτική και θα εξασφαλιστεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητά της µε τη βοήθεια που χορηγούν τα κράτη µέλη.

(14)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(15)

Όσον αφορά την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή µπορεί να
αναθέσει την εκτέλεση των προγραµµάτων βοήθειας στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης.

(16)

Λαµβανοµένου υπόψη του πεδίου που καλύπτει ο παρών
κανονισµός, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ
ορισµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
(PHARE) (4), η απόφαση 97/256/ΕΚ του Συµβουλίου, της
14ης Απριλίου 1997, µε την οποία παρέχεται εγγύηση της
Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε

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

ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/99 (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 68).

7.12.2000

περίπτωση ζηµιών από δάνεια που χορηγούνται για σχέδια
εκτός της Κοινότητας (κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, χώρες της Μεσογείου, της Λατινικής Αµερικής και
της Ασίας, Νότιος Αφρική, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Βοσνία-Ερζεγοβίνη) (5), η απόφαση 1999/311/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1999, σχετικά µε την έγκριση της τρίτης φάσης του διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας για τριτοβάθµια εκπαίδευση (Tempus III) (2000-2006) (6), και ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
1990, για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (7).
(17)

Οι ενέργειες που προβλέπει ο παρών κανονισµός εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας για τα
∆υτικά Βαλκάνια και είναι αναγκαίες για την υλοποίηση
ενός από τους στόχους της Κοινότητας.

(18)

Η συνθήκη δεν προβλέπει, για την θέσπιση του παρόντος
κανονισµού, άλλες εξουσίες από αυτές που προβλέπονται
στο άρθρο 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα παρέχει βοήθεια (εφεξής «κοινοτική βοήθεια»)
υπέρ της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας.
2.
Μπορούν να επωφεληθούν απευθείας από την κοινοτική
βοήθεια, το κράτος, οι υπό την δικαιοδοσία και διοίκηση των
Ηνωµένων Εθνών πολιτικές οντότητες, οι οµοσπονδιακές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές οντότητες, οι δηµόσιοι οργανισµοί
και οι οργανισµοί του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, οι κοινωνικοί
εταίροι, οι οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων, οι συνεταιρισµοί, οι εταιρείες αµοιβαίας ασφάλισης, οι ενώσεις, τα ιδρύµατα
και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
3.
Ζητείται δεόντως η γνώµη των φορέων που έχουν συσταθεί
από τη διεθνή κοινότητα προκειµένου να ασκούν την πολιτική
διοίκηση ορισµένων περιοχών, κυρίως του Υπάτου Αντιπροσώπου
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών
για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο (UNMK), για την υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας στις εν λόγω περιοχές. Τα προγράµµατα και τα έργα που εκτελούνται από τους εν λόγω φορείς
µπορούν να λαµβάνουν κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, µε εξαίρεση τα έξοδα λειτουργίας τους, τα οπoία,
ενδεχοµένως τυγχάνουν επιδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2000 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2000, περί υποστηρίξεως στην προσωρινή Αποστολή των
Ηνωµένων Εθνών για το Κοσσυφοπέδιο (UΝΜΙK) και στο Γραφείο
του Ανωτάτου Εκπροσώπου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΟΗR) (8).
4.
Το ποσόν της δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εκτέλεση
του παρόντος προγράµµατος είναι, για το διάστηµα 2000-2006,
4 650 εκατοµµύρια ευρώ.
Η αρχή που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό εγκρίνει τις
πιστώσεις µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
(5) ΕΕ L 102 της 19.4.1997 σ. 33· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/729/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 22.12.1998,
σ. 54).
6
( ) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 30· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2000/460/ΕΚ (ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 1).
(7) ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1572/98 (ΕΕ L 206 της 23.7.1998,
σ. 1).
8
( ) ΕΕ L 122 της 24.5.2000, σ. 27.
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Άρθρο 2
1.
Η κοινοτική βοήθεια έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της
συµµετοχής των δικαιούχων χωρών στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
2.

Η κοινοτική βοήθεια αποσκοπεί ιδίως:

α) στην ανασυγκρότηση, στη βοήθεια για επιστροφή των προσφύγων και εκτοπισθέντων και στη σταθεροποίηση της περιοχής·
β) στη δηµιουργία θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου για τη
στήριξη της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των µειονοτήτων, στη συµφιλίωση
και σταθεροποίηση της κοινωνίας των πολιτών, στην ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης και στην ενίσχυση της νοµιµότητας
και του αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος·
γ) στη βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις προς την οικονοµία αγοράς·
δ) στην κοινωνική ανάπτυξη, και ιδίως τον αγώνα κατά της
φτώχειας, στην ισότητα των φύλων, στην παιδεία, εκπαίδευση
και κατάρτιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος·
ε) στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µεταξύ των δικαιούχων
χωρών και µεταξύ των εν λόγω χωρών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και µεταξύ των εν λόγω χωρών και των χωρών
που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σε συντονισµό µε τα άλλα µέσα που αποσκοπούν στη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία µε τις τρίτες
χώρες·
στ) στην προώθηση της περιφερειακής, διακρατικής, διασυνοριακής
και διαπεριφερειακής συνεργασίας µεταξύ των δικαιούχων
χωρών και µεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και µεταξύ των δικαιούχων χωρών και άλλων
χωρών της περιοχής.
3.
Η κοινοτική βοήθεια υλοποιείται µε τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων επενδύσεων και ενδυνάµωσης του θεσµικού πλαισίου
(«institution building»), σύµφωνα µε τις αρχές προγραµµατισµού
τις καθοριζόµενες στους γενικούς προσανατολισµούς που θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 3
1.
Πλην εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων,
η κοινοτική βοήθεια χορηγείται ως εξής:
α) Το στρατηγικό πλαίσιο («country strategic paper»), που καλύπτει το διάστηµα 2000-2006, αποσκοπεί στον καθορισµό των
µακροπρόθεσµων στόχων της βοήθειας και τον προσδιορισµό,
στις δικαιούχες χώρες, των τοµέων που χρειάζονται κατά προτεραιότητα παρέµβαση. Προς τούτο, λαµβάνονται δεόντως υπ’
όψιν όλες οι σχετικές αξιολογήσεις. Το στρατηγικό πλαίσιο θα
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επανεξετασθεί εφόσον τούτο απαιτηθεί από έκτακτα γεγονότα ή
αναλόγως των πορισµάτων της αξιολόγησης που προβλέπεται
στο άρθρο 12.
β) Βάσει του στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στην παράγραφο α), για κάθε δικαιούχο κοινοτικής βοηθείας χώρα καταρτίζονται πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα που καλύπτουν τριετείς περιόδους. Σ’ αυτά λαµβάνονται υπ’ όψιν οι προτεραιότητες
που καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης
και σύνδεσης, όπως και οι προτεραιότητες που εντοπίζονται και
εγκρίνονται από κοινού µε τους ενδιαφερόµενους εταίρους. Τα
προγράµµατα περιγράφουν τις µεταρρυθµίσεις που οφείλουν να
πραγµατοποιήσουν οι εταίροι, στους τοµείς προτεραιότητας, και
περιλαµβάνουν αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου. Αναφέρουν τα ενδεικτικά ποσά (συνολικό και κατά τοµέα προτεραιότητας), καθώς και τα κριτήρια για τη χρηµατοδότηση του
σχετικού προγράµµατος. Ενηµερώνονται κατ’ έτος, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως της πείρας και της προόδου κατά την εφαρµογή των συµφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης, προκειµένου ιδίως για την περιφερειακή συνεργασία.
γ) Για κάθε δικαιούχο χώρα καταρτίζονται ετήσια προγράµµατα
δράσης, βασιζόµενα στα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα περί
των οποίων η παράγραφος β). Στα προγράµµατα αυτά καθορίζονται επακριβώς οι επιδιωκόµενοι στόχοι, οι τοµείς παρέµβασης και ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός για τη συγκεκριµένη περίοδο. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν λεπτοµερή
πίνακα των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν και αναγράφουν τα
αντίστοιχα ποσά.
2.
Το στρατηγικό πλαίσιο και τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα κατά την παράγραφο 1 εγκρίνονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 10 παράγραφος 2.
Οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται µε την ίδια διαδικασία.
Άρθρο 4
1.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοτική βοήθεια υπέρ
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας εκτελείται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2000 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (1):
α) Το στρατηγικό πλαίσιο, τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα και
το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του άρθρου 3 εντός των οποίων
εντάσσεται η κοινοτική βοήθεια που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2. Οι συστάσεις που εκδίδει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 λαµβάνονται
ιδιαιτέρως υπ’ όψιν.
β) Το σχέδιο ετησίων προγραµµάτων δράσης υποβάλλεται από τον
∆ιευθυντή της Υπηρεσίας στην Επιτροπή. Για την εκτέλεση του
ετήσιου προγράµµατος δράσης ζητείται η γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας, υπό τους όρους του άρθρου 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000.
2.
Επίσης, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2
θεσπίζονται τα προγράµµατα βοήθειας υπέρ της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, τα οποία δεν προβλέπονται στο
πλαίσιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης ως µη εκτελούµενα
από την Υπηρεσία.
(1) Βλέπε σελίδα 7 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Άρθρο 5
1.
Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους
δικαίου, καθώς και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
των µειονοτήτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, αποτελούν
πρωταρχικό στοιχείο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
καθώς και αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της κοινοτικής
βοήθειας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των αρχών, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µετά από πρόταση της
Επιτροπής, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.
2.
Η κοινοτική βοήθεια υπόκειται επίσης στους όρους που
έθεσε το Συµβούλιο στα συµπεράσµατα της 29ης Απριλίου 1997,
ιδίως όσον αφορά τη δέσµευση των δικαιούχων να προβούν σε
δηµοκρατικές, οικονοµικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις.

πρόσωπα των υποψηφίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση
χωρών.
Η Επιτροπή επιτρέπει επίσης, κατά περίπτωση, τη συµµετοχή των
χωρών που επωφελούνται από τα προγράµµατα TACIS και MEDA
στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις συµβάσεις.
4.
Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, η Επιτροπή µπορεί να
επιτρέψει, κατά περίπτωση, τη συµµετοχή υπηκόων άλλων χωρών
στους διαγωνισµούς και στις συµβάσεις.
5.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις προµήθειες, τις συµβάσεις και τις συµφωνίες χρηµατοδότησης, όπως ορίζεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 8

Άρθρο 6
1.
Η κοινοτική βοήθεια χορηγείται υπό µορφή µη επιστρεπτέων
ενισχύσεων.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει τις δαπάνες
για την προετοιµασία, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση των έργων και των προγραµµάτων,
καθώς και τις δαπάνες πληροφόρησης.
3.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να αφορά συγχρηµατοδοτήσεις, οι οποίες και πρέπει να επιδιώκονται όποτε είναι εφικτό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συγχρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από εγγυηµένα δάνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων µπορεί να λαµβάνει τη µορφή επιδοτήσεων
επιτοκίου.
4.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει το µη επιστρεπτέο τµήµα των ad hoc αποφάσεων έκτακτης χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης που λαµβάνονται από το Συµβούλιο βάσει του άρθρου
308 της Συνθήκης.
5.
Οι φόροι, δασµοί και επιβαρύνσεις καθώς και η απόκτηση
ακινήτων εξαιρούνται από την κοινοτική χρηµατοδότηση.

Άρθρο 7
1.
Η Επιτροπή εκτελεί την κοινοτική βοήθεια σύµφωνα µε το
δηµοσιονοµικό κανονισµό του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου
1977 που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
2.
Όταν θεσπίζει αποφάσεις χρηµατοδότησης βάσει του παρόντος κανονισµού και προβαίνει στην αξιολόγηση που αναφέρει το
άρθρο 12, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις αρχές της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, και ιδίως της οικονοµίας και του
λόγου κόστους αποτελεσµατικότητας, περί των οποίων ο δηµοσιονοµικός κανονισµός.
3.
Η συµµετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις
συµβάσεις είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών και των δικαιούχων χωρών του
παρόντος κανονισµού, καθώς και σε όλα τα φυσικά και νοµικά
(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
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1.
Οι χρηµατοδοτικές αποφάσεις καθώς και οι συµβάσεις που
απορρέουν από αυτές προβλέπουν συγκεκριµένα την παρακολούθηση και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο εκ µέρους της Επιτροπής,
συµπεριλαµβανοµένης της OLAF, και λογιστικούς ελέγχους εκ
µέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενδεχοµένως επί τόπου.
2.
Η Επιτροπή µπορεί επίσης να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και σε επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ)
αριθ. 2185/96. Τα µέτρα που λαµβάνει η Επιτροπή µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισµού προβλέπουν τη δέουσα προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95.

Άρθρο 9
1.
Οι χρηµατοδοτικές αποφάσεις που δεν καλύπτονται από τα
πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα και τα ετήσια προγράµµατα
δράσης του άρθρου 3 θεσπίζονται µεµονωµένα από την Επιτροπή
µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.
2.
Οι αποφάσεις που τροποποιούν τις αποφάσεις της παραγράφου 1, λαµβάνονται από την Επιτροπή εφόσον δεν περιλαµβάνουν
ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς τη φύση των προγραµµάτων
της ανωτέρω παραγράφου, όσο δε αφορά το δηµοσιονοµικό στοιχείο, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού ποσού που
προβλέπεται για το εκάστοτε πρόγραµµα εντός του ορίου των 4
εκατοµµυρίων ευρώ. Η επιτροπή CARDS του άρθρου 10 ενηµερώνεται για όλες τις τροποποιηµένες αποφάσεις.

Άρθρο 10
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (καλούµενη στο εξής
«η επιτροπή CARDS».
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 45 ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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4.
Η επιτροπή CARDS δύναται να εξετάσει και κάθε άλλο θέµα
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού που µπορεί να της υποβάλει
ο πρόεδρός της, πράγµα που µπορεί να γίνει και κατόπιν αιτήσεως
του αντιπροσώπου ενός κράτους µέλους, και ιδίως κάθε θέµα που
αφορά τον προγραµµατισµό των δράσεων, τη γενική εκτέλεσή τους
και τις συγχρηµατοδοτήσεις.
Άρθρο 11
1.
Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της κοινοτικής βοήθειας και να
βελτιωθεί η συµπληρωµατικότητα και η αποτελεσµατικότητά της,
τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες
που αφορούν τις δράσεις που προτίθενται να εκτελέσουν.
2.
Η Επιτροπή, εν συνεννοήσει µε τα κράτη µέλη και βάσει
αµοιβαίας και τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών, ακόµη και επί
τόπου, ιδίως όσον αφορά το στρατηγικό πλαίσιο, τα πολυετή
ενδεικτικά προγράµµατα και τα ετήσια προγράµµατα δράσης του
άρθρου 3 και την προετοιµασία και παρακολούθηση της εκτέλεσης
των έργων, συντονίζει τη βοήθεια που χορηγεί η Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΤΕπ, και κάθε κράτος µέλος, ώστε να ενισχυθεί η συνοχή και συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων
συνεργασίας. Επιπλέον, προωθεί τον συντονισµό και τη συνεργασία
µε τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς, τα προγράµµατα
συνεργασίας των Ηνωµένων Εθνών και του λοιπούς δωρητές. Οι
συγκεκριµένες πρακτικές λεπτοµέρειες του επί τόπου συντονισµού
καθορίζονται βάσει κατευθυντηρίων γραµµών που εγκρίνονται από
την επιτροπή CARDS.
Άρθρο 12
Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο έκθεση για την πρόοδο της κοινοτικής βοήθειας. Η
έκθεση περιέχει πληροφορίες για τις δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσης περιόδου και πληροφορίες
για τα αποτελέσµατα των ενεργειών παρακολούθησης των έργων,
προβαίνει δε σε συνολική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων του στρατηγικού πλαισίου, των πολυετών ενδεικτικών προγραµµάτων και των ετησίων προγραµµάτων δράσης του άρθρου 3.
Άρθρο 13
1.
Το Συµβούλιο θα επανεξετάσει τον παρόντα κανονισµό πριν
από την 31η ∆εκεµβρίου 2004.
2.
Για το σκοπό αυτόν, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2004 η
Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε
προτάσεις για το µέλλον του παρόντος κανονισµού και, εάν χρειάζεται, τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις του.
Άρθρο 14
1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1628/96 καταργείται.

2.
Στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89,
καταργούνται οι ενδείξεις «Βοσνία-Ερζεγοβίνη», «Aλβανία», «Κροατία», «Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» και
«Γιουγκοσλαβία».
Άρθρο 15
Εντούτοις, οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΚ) αριθ. 1628/
96 παραµένουν σε εφαρµογή όσον αφορά τα σχέδια ή/και τα
προγράµµατα των οποίων οι διαδικασίες που οδηγούν στην απόφαση χρηµατοδότησης της Επιτροπής έχουν αρχίσει, αλλά δεν
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έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 16
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1360/90, το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο παρών κανονισµός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, εφεξής καλούµενο “Ίδρυµα”, στόχος του
οποίου είναι να συµβάλλει στην ανάπτυξη των συστηµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης:
— των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που το
Συµβούλιο όρισε ως επιλέξιµες για οικονοµική ενίσχυση µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 ή µε κάθε άλλη σχετική νοµική πράξη που εγκρίθηκε µεταγενέστερα,
— των ανεξάρτητων κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
καθώς και της Μογγολίας που είναι δικαιούχοι του προγράµµατος βοηθείας για την εξυγίανση και την ανάκαµψη
της οικονοµίας βάσει του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ.
1279/96 ή βάσει κάθε άλλης σχετικής νοµικής πράξης που
εγκρίθηκε µεταγενέστερα,
— των εδαφών και των τρίτων χωρών της Μεσογείου που είναι
δικαιούχοι των χρηµατοδοτικών και τεχνικών συνοδευτικών
µέτρων για την αναδιάρθρωση των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών τους βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/
96 ή βάσει κάθε άλλης σχετικής νοµικής πράξης που
εγκρίθηκε µεταγενέστερα, και
— των χωρών που είναι δικαιούχοι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2667/2000 (*) ή κάθε άλλης σχετικής νοµικής πράξης που
εγκρίθηκε µεταγενέστερα.
Οι χώρες αυτές αναφέρονται εφεξής ως “επιλέξιµες χώρες”.
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1.»
Άρθρο 17
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1α, παράγραφος 5, της απόφασης του Συµβουλίου αριθ. 97/256/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Οι χρηµατοδοτικές αποφάσεις που αφορούν την παρούσα
απόφαση λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 (*).
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1.»
Άρθρο 18
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της απόφασης 99/311/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το πρόγραµµα TEMPUS ΙΙΙ αφορά τις δικαιούχες χώρες του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 (*), καθώς και τα νέα
ανεξάρτητα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τη
Μογγολία, που καλύπτει ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
99/2000 (**) (ο οποίος αντικαθιστά το πρώην πρόγραµµα
TACIS). Οι χώρες αυτές αποκαλούνται εφεξής “επιλέξιµες
χώρες”.
(*) ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1.
(**) ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 1.»
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Άρθρο 19

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PIERRET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πληροφορίες σχετικά µε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις προµήθειες, τις συµβάσεις και τις συµφωνίες
χρηµατοδότησης, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 5
1. Η Επιτροπή, εν συνεννοήσει µε τα κράτη µέλη, παρέχει σ’ όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, οργανώσεις και ιδρύµατα εντός
της Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεώς τους, την αναγκαία τεκµηρίωση σχετικά µε τις γενικές πλευρές των προγραµµάτων του
παρόντος κανονισµού και τους όρους συµµετοχής σ’ αυτά, χρησιµοποιώντας καταλλήλως το ∆ιαδίκτυο.
2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στην επιτροπή CARDS, ενδεχοµένως δε και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Ανασυγκρότησης, τις εκδιδόµενες αποφάσεις χρηµατοδότησης, οι οποίες περιέχουν ακριβείς πληροφορίες για τις σχεδιαζόµενες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων ποσών, της διαδικασίας ανάθεσης και των ενδεχοµένων ηµεροµηνιών των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες εισάγονται στο ∆ιαδίκτυο.
3. Τα αποτελέσµατα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των προσφορών που
λαµβάνονται µέχρι την ηµέρα της κατακύρωσης και το όνοµα και η διεύθυνση των αναδόχων, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εισάγονται στο ∆ιαδίκτυο. Η Επιτροπή ανακοινώνει ανά τρίµηνο στην επιτροπή
CARDS, ενδεχοµένως δε και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης, λεπτοµερείς και
εξειδικευµένες πληροφορίες για τις συµβάσεις που συνάπτονται κατ’ εκτέλεση των προγραµµάτων και σχεδίων του παρόντος
κανονισµού.
4. Η Επιτροπή διαβιβάζει ενηµερωτικώς στην επιτροπή CARDS τις συµφωνίες χρηµατοδότησης ή ανάλογα έγγραφα.

7.12.2000

7.12.2000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η Επιτροπή δύναται να αναθέσει
την εκτέλεσή της σε µια Υπηρεσία.
Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης, εφεξής καλούµενη «Υπηρεσία», µε στόχο την υλοποίηση
της εν λόγω κοινοτικής βοήθειας.

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Άρθρο 2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η βοήθεια υπέρ της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της
Κροατίας, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας εκτελέστηκε, ως επί το πλείστον, στο πλαίσιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 (2) και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ ορισµένων
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (3).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1628/96, συνέστησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση.

(3)

Το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/
2000 (4) που παρέχει ένα ενοποιηµένο νοµικό πλαίσιο για
την κοινοτική βοήθεια στις εν λόγω χώρες και καταργεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1628/96.

(4)

(5)

(6)

Είναι σκόπιµο συνεπώς να µεταφερθούν σε νέο κανονισµό,
αφού προσαρµοστούν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2666/
2000, οι διατάξεις σχετικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, αφού,
παράλληλα, επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις.
To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στη Φέιρα στις 19
και 20 Ιουνίου 2000, υπογράµµισε ότι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση, υπό την ιδιότητά της ως
Υπηρεσίας επιφορτισµένης µε την υλοποίηση του µελλοντικού προγράµµατος CARDS, πρέπει να µπορεί να εκµεταλλεύεται όλες τις δυνατότητές της προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας της 3ης και 4ης Ιουνίου 1999.
Η Συνθήκη δεν προβλέπει, για τη θέσπιση του παρόντος
κανονισµού, άλλες εξουσίες δράσης εκτός από εκείνες του
άρθρου 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Όσον αφορά την κοινοτική βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 υπέρ της Οµοσπονδιακής
(1) Γνώµη η οποία εξεδέθη στις 15 Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 204 της 14.8.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2454/1999 (ΕΕ L 299 της
20.11.1999, σ. 1).
3
( ) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999 (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 68).
4
( ) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

1.
Για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1,
δεύτερο εδάφιο, η Υπηρεσία, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων
της και σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή,
εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Συγκεντρώνει, αναλύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά µε:
i) Τις ζηµίες, τις ανάγκες σχετικά µε την ανασυγκρότηση και
την επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισµένων καθώς
και τις ενέργειες που αναλαµβάνονται σ’ αυτόν τον τοµέα
από τις κυβερνήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και
τη διεθνή κοινότητα,
ii) τις έκτακτες ανάγκες των ενδιαφεροµένων πληθυσµών, λαµβανοµένων υπόψη των µετακινήσεων που πραγµατοποιήθηκαν και των δυνατοτήτων επιστροφής των εν λόγω
πληθυσµών,
iii) τους τοµείς καθώς και τις γεωγραφικές ζώνες προτεραιότητας που απαιτούν επείγουσα βοήθεια εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας·
β) καταρτίζει, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς που παρέχει η
Επιτροπή, σχέδια προγραµµάτων για την ανασυγκρότηση της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και για την
επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισµένων·
γ) εξασφαλίζει την εκτέλεση της κοινοτικής βοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε συνεργασία, στο µέτρο του δυνατού, µε τον
τοπικό πληθυσµό και στηριζόµενη, κάθε φορά που αποβαίνει
αναγκαίο, σε επιχειρηµατικούς παράγοντες που επιλέγονται µετά
από πρόσκληση υποβολής προσφορών. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή µπορεί να αναθέσει στην Υπηρεσία όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των προγραµµάτων που αναφέρονται στο σηµείο β), και ιδίως:
i) την κατάρτιση των όρων αναφοράς,
ii) την προετοιµασία και την αξιολόγηση των προσκλήσεων
υποβολής προσφορών,
iii) την υπογραφή των συµβάσεων,
iv) τη σύναψη συµβάσεων χρηµατοδότησης,
v) την ανάθεση συµβάσεων σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό,
vi) την αξιολόγηση των σχεδίων, που αναφέρονται στο σηµείο
β),
vii) τον έλεγχο της εκτέλεσης των σχεδίων, που αναφέρονται
στο σηµείο β),
viii) τις πληρωµές.
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2.
Το διοικητικό συµβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 ενηµερώνεται για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθµούνται
στην παράγραφο 1. Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει, ανάλογα µε
την περίπτωση, συστάσεις που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και
γνωστοποιούνται στην επιτροπή CARDS, η οποία έχει συσταθεί µε
το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000.
3.
Με την επιφύλαξη των ενεργειών που ενδεχοµένως συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 1, η Υπηρεσία µπορεί να εξασφαλίζει την εκτέλεση των προγραµµάτων ανασυγκρότησης, αποκατάστασης της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου και
βοήθειας για την επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισµένων
που της αναθέτουν τα κράτη µέλη και άλλοι χορηγοί, ιδίως στο
πλαίσιο της συνεργασίας που έχει καθιερώσει η Επιτροπή µε την
Παγκόσµια Τράπεζα, τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Κατά την εφαρµογή αυτήν πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) Οι χρηµατοδοτήσεις πρέπει να εξασφαλίζονται εξ ολοκλήρου
από αυτούς τους άλλους χορηγούς,
β) οι χρηµατοδοτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν την ανάληψη των
σχετικών εξόδων λειτουργίας,
γ) η διάρκεια πρέπει να συµβιβάζεται µε την προθεσµία που ορίζεται για τη διάλυση της Υπηρεσίας στο άρθρο 14.
4.
Η Επιτροπή δύναται επίσης να αναθέσει στην Υπηρεσία την
παρακολούθηση, ιδίως τον έλεγχο, την αξιολόγηση και το λογιστικό έλεγχο, των αποφάσεων σχετικά µε τη στήριξη της προσωρινής Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών για το Κοσσυφοπέδιο
(MINUK), που λαµβάνονται στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1080/2000 (1).
Άρθρο 3
Η Υπηρεσία έχει νοµική προσωπικότητα. Η Υπηρεσία έχει σε κάθε
κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα από τις εθνικές νοµοθεσίες. Μπορεί,
ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία και να
παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Η Υπηρεσία είναι οργανισµός
χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό.
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5.
Η ΕΤΕπ ορίζει έναν παρατηρητή που δεν συµµετέχει στην
ψηφοφορία.
6.
To διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
7.
Στο πλαίσιο του διοικητικού συµβουλίου, οι εκπρόσωποι των
κρατών µελών και της Επιτροπής έχουν έκαστος δικαίωµα µιας
ψήφου.
Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε
πλειοψηφία δύο τρίτων.
8.
Το διοικητικό συµβούλιο καθορίζει οµοφώνως το γλωσσικό
καθεστώς της Υπηρεσίας.
9.
Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συµβούλιο κάθε φορά
που το κρίνει αναγκαίο και τουλάχιστον µια φορά ανά τρίµηνο. Το
συγκαλεί επίσης µετά από αίτηση του διευθυντή της Υπηρεσίας ή
µετά από αίτηση τουλάχιστον της απλής πλειοψηφίας των µελών
της.
10.
Το διοικητικό συµβούλιο ενηµερώνεται από το διευθυντή
για το στρατηγικό πλαίσιο, το πολυετές πρόγραµµα και το ετήσιο
πρόγραµµα δράσης, που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2666/2000 στα οποία εντάσσεται η
κοινοτική βοήθεια προς την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και για τον κατάλογο των εκτελεστέων σχεδίων.
11.
Ο διευθυντής υποβάλλει τακτικά στο διοικητικό συµβούλιο
έκθεση σχετικά µε την πορεία της εκτέλεσης των σχεδίων. Με την
ευκαιρία αυτή, το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει συστάσεις σχετικά µε τα εξής:
α) Όροι εφαρµογής και καλής εκτέλεσης των σχεδίων,
β) ενδεχόµενη προσαρµογή των σχεδίων κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης,
γ) επιµέρους σχέδια ιδιαίτερης ευαισθησίας.

Η Υπηρεσία µπορεί να συγκροτεί επιχειρησιακά κέντρα µε υψηλό
βαθµό αυτονοµίας διαχείρισης.

12.
Ο διευθυντής υποβάλλει τακτικά στο διοικητικό συµβούλιο
έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των επιχειρησιακών κέντρων τα οποία συγκροτούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 3. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει σχετικές
συστάσεις.

Οι γενικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας είναι εγκατεστηµένες στην
έδρα της, στη Θεσσαλονίκη.

13.
Μετά από πρόταση του διευθυντή, το διοικητικό συµβούλιο
αποφασίζει σχετικά µε:

Άρθρο 4

α) Τον τρόπο αξιολόγησης της εφαρµογής και της καλής εκτέλεσης των σχεδίων,

1.
Η Υπηρεσία έχει διοικητικό συµβούλιο απαρτιζόµενο από
έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους µέλους και δύο εκπροσώπους της
Επιτροπής.

β) τις προτάσεις προγραµµάτων των άλλων χορηγών οι οποίοι
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3, τα οποία θα µπορούσε να εφαρµόσει η Υπηρεσία,

2.
Οι εκπρόσωποι των κρατών µελών διορίζονται από τα οικεία
κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη αυτά ορίζουν τους εκπροσώπους τους
σε συνάρτηση µε τα προσόντα τους και την εµπειρία τους σχετικά
µε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

γ) τον καθορισµό του πολυετούς συµβατικού πλαισίου µε την
προσωρινή αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, σχετικά µε την υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας
που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2666/2000,

3.

Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων είναι τριάντα µήνες.

4.
Την προεδρία του διοικητικού συµβουλίου ασκεί η Επιτροπή.
Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.
(1) ΕΕ L 122 της 24.5.2000, σ. 27.

δ) την παρουσία, στο διοικητικό συµβούλιο, ως παρατηρητών,
εκπροσώπων των χωρών και των οργανώσεων που αναθέτουν
στην Υπηρεσία την εκτέλεση των προγραµµάτων τους,
ε) τη συγκρότηση νέων επιχειρησιακών κέντρων, σύµφωνα µε το
άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο.
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14.
Το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει στην Επιτροπή, το
αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σχέδιο ετήσιας έκθεσης
σχετικά µε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας για το προηγούµενο
έτος και µε τη χρηµατοδότησή τους.
Η Επιτροπή εγκρίνει την ετήσια έκθεση και την υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.
Άρθρο 5
1.
Ο διευθυντής της Υπηρεσίας διορίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, για περίοδο τριάντα
µηνών. Η θητεία του µπορεί να τερµατισθεί σύµφωνα µε την ίδια
διαδικασία.
Ο διευθυντής είναι επιφορτισµένος:
α) Με την προετοιµασία του σχεδίου του ετήσιου προγράµµατος
δράσης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1,
σηµείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000, και µε την
εκτέλεσή του,
β) µε την προετοιµασία και την οργάνωση των εργασιών του
διοικητικού συµβουλίου και µε την τακτική του ενηµέρωση,
γ) µε την ενηµέρωση του διοικητικού συµβουλίου όσον αφορά τις
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τις αγορές και τις συµβάσεις,
δ) µε την τρέχουσα διοίκηση της Υπηρεσίας,
ε) µε την προετοιµασία της κατάστασης εσόδων και δαπανών και
µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας,
στ) µε την εκπόνηση και τη δηµοσίευση των εκθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό,
ζ) µε όλα τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό,
η) µε την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου
και των προσανατολισµών που καθορίζονται για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.
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νται ως αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και τα κεφάλαια που προέρχονται από άλλες πηγές.
4.
Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει επίσης διευκρινίσεις για τα
κονδύλια που διαθέτουν οι ίδιες οι δικαιούχοι χώρες για σχέδια για
τα οποία η Υπηρεσία παρέχει οικονοµική συνδροµή.
Άρθρο 7
1.
Κάθε έτος, ο διευθυντής καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού
για την Υπηρεσία το οποίο καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και
τις λειτουργικές δαπάνες για το επόµενο οικονοµικό έτος, υποβάλλει δε το σχέδιο αυτό στο διοικητικό συµβούλιο.
2.
Με αυτή τη βάση, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το
αργότερο ως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, σχέδιο προϋπολογισµού για την Υπηρεσία και το υποβάλλει στην Επιτροπή.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο προϋπολογισµού για την
Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις γενικές
χρηµατοδοτικές κατευθύνσεις σχετικά µε την κοινοτική βοήθεια για
την ανασυγκρότηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.
Η Επιτροπή καθορίζει, µε αυτή τη βάση και εντός των ορίων που
προτείνονται για το συνολικό ποσό που είναι αναγκαίο για την
κοινοτική βοήθεια υπέρ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, την ετήσια ενδεικτική συνεισφορά για τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να εγγράφεται στο προσχέδιο
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Το διοικητικό συµβούλιο, αφού λάβει τη γνώµη της Επιτροπής, εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας στην αρχή
κάθε οικονοµικού έτους, προσαρµόζοντάς τον στις διάφορες
συνεισφορές που χορηγούνται στην Υπηρεσία και στα κονδύλια
που προέρχονται από άλλες πηγές. Ο προϋπολογισµός προσδιορίζει επίσης τον αριθµό, το βαθµό και την κατηγορία του προσωπικού που απασχολεί η Υπηρεσία κατά το σχετικό οικονοµικό έτος.

3.
Ο διευθυντής ασκεί τη νοµική αντιπροσώπευση της Υπηρεσίας.

5.
Για λόγους δηµοσιονοµικής διαφάνειας, τα κονδύλια που
προέρχονται από άλλες πηγές εκτός από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, εγγράφονται χωριστά στα έσοδα της Υπηρεσίας. Στις δαπάνες, τα διοικητικά και τα έξοδα προσωπικού διαχωρίζονται σαφώς
από το επιχειρησιακό κόστος των προγραµµάτων, που αναφέρονται
στο άρθρο 2, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.

4.
Ο διευθυντής ασκεί τις εξουσίες της αρµόδιας για τους
διορισµούς αρχής.

Άρθρο 8

2.
Ο διευθυντής λογοδοτεί για τη διαχείρισή του στο διοικητικό
συµβούλιο και παρίσταται στις συνεδριάσεις του.

5.
Ο διευθυντής υποβάλλει τριµηνιαία έκθεση δραστηριοτήτων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 6
1.
Για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες της Υπηρεσίας γίνονται
προβλέψεις για κάθε οικονοµικό έτος, που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας, ο οποίος περιλαµβάνει πίνακα του προσωπικού.

1.

Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας.

2.
Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος εξασφαλίζεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής.
3.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο διευθυντής
υποβάλλει στην Επιτροπή, στο διοικητικό συµβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους λεπτοµερείς λογαριασµούς του συνόλου των
εσόδων και των δαπανών του προηγούµενου οικονοµικού έτους.

2.
Ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας είναι ισοσκελισµένος ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασµούς αυτούς,
σύµφωνα µε το άρθρο 248 της Συνθήκης. ∆ηµοσιεύει κάθε έτος
έκθεση για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

3.
Τα έσοδα της Υπηρεσίας περιλαµβάνουν, µε την επιφύλαξη
άλλων εσόδων, επιδότηση που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πληρωµές που πραγµατοποιού-

4.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου, απαλλάσσει το διευθυντή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 9
Το διοικητικό συµβούλιο, µε τη συµφωνία της Επιτροπής και αφού
ζητήσει τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδίδει το δηµοσιονοµικό κανονισµό της Υπηρεσίας διευκρινίζοντας ιδίως τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κατάρτιση και την εκτέλεση
του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, τηρουµένου του άρθρου 142
του δηµοσιονοµικού κανονισµού του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1977, που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
Άρθρο 10
Το προσωπικό της Υπηρεσίας υπόκειται στους κανόνες και στις
ρυθµίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το διοικητικό συµβούλιο, σε
συµφωνία µε την Επιτροπή, θεσπίζει τις απαραίτητες λεπτοµέρειες
εφαρµογής.
Το προσωπικό της Υπηρεσίας αποτελείται από έναν αυστηρά περιορισµένο αριθµό υπαλλήλων τοποθετηµένων ή αποσπασµένων από
την Επιτροπή ή τα κράτη µέλη για να ασκούν τα καθήκοντα
στελέχωσης. Το υπόλοιπο προσωπικό αποτελείται από άλλους
υπαλλήλους που προσλαµβάνονται από την Υπηρεσία για διάρκεια
αυστηρά περιορισµένη στις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11
Οι υπηρεσίες µετάφρασης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
της Υπηρεσίας εξασφαλίζονται, καταρχήν, από το Κέντρο Μετάφρασης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 12
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει σχετικά µε την προσχώρηση
της Υπηρεσίας στη διοργανική συµφωνία για τις εσωτερικές έρευνες
που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). Θεσπίζει τις απαιτούµενες διατάξεις
για τη διεξαγωγή των εσωτερικών ερευνών της OLAF.
Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε σύµβαση ή µέσον
εφαρµογής που απορρέει από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF µπορούν, εάν παραστεί ανάγκη, να
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διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στους δικαιούχους των κονδυλίων της
Υπηρεσίας και στους ενδιαµέσους που τα διανέµουν.
Άρθρο 13
1.
Η συµβατική ευθύνη της Υπηρεσίας διέπεται από το δίκαιο
που εφαρµόζεται στην εκάστοτε σύµβαση.
2.
Όσον αφορά την εξωσυµβατική ευθύνη, η Υπηρεσία υποχρεούται να αποκαθιστά, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι
κοινές στα δίκαια των κρατών µελών, τις ζηµίες που προκαλούν η
Υπηρεσία ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των διαφορών που
αφορούν την αποκατάσταση των ζηµιών.
3.
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι της Υπηρεσίας
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο προσωπικό της Υπηρεσίας.
Άρθρο 14
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο πρόταση για τη διάλυση της
Υπηρεσίας εφόσον εκτιµά ότι η Υπηρεσία έχει εκπληρώσει την
αποστολή της, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1. Εν πάση περιπτώσει, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2004, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού και πρόταση για το καθεστώς της Υπηρεσίας.
Άρθρο 15
Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει στην Υπηρεσία την εκτέλεση της
κοινοτικής βοήθειας που αποφασίστηκε υπέρ της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στα πλαίσια του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1628/96.
Άρθρο 16
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PIERRET

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 2668/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 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 7 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2000, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
624
628
999
052
204
999
052
204
388
999
052
204
999

113,1
80,2
96,7
195,0
128,8
161,9
90,1
37,8
63,9
57,1
46,0
43,0
48,7
77,1
71,6
74,3

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

66,0
66,0
77,9
60,4
69,2
81,4
83,3
82,3
73,6
55,8
91,4
129,7
87,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 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. 2669/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για τη 19η
τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1531/2000
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί διαρκούς δηµοπρασίας για τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/2000, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για τη 19η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 19η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1531/2000, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε
42,578 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 59.
(3) ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 69.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2670/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιηθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής «αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (4). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ· η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε βάση
τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά,
οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της αγοράς
προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός
τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία τα
οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

252
175
141
145

της
της
της
της

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
59.
12.
12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2000.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)
Ποσό του δασµού που πρέπει
να εφαρµόζεται λόγω της
εισαγωγής σε περίπτωση
αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1422/95 για 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (2)

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

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

1703 10 00 (1)

9,05

—

0

1703 90 00 (1)

10,22

—

0

Κωδικός ΣΟ

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2671/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα της
ζάχαρης (5)· το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή µετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί
στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί
ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), ότως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος
5 δεύτερο εδάφιο,

(4)

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

(5)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής
και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 του εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(2)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, που καθορίζει τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισµό των τιµών στον τοµέα της ζάχαρης (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/
94 (4)· Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα
µε το άρθρο 17α παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου
1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

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.
89 της 10.4.1968, σ. 3.
349 της 31.12.1994, σ. 105.

(5) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2000, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

Επιστροφή

35,16
32,39
35,16
32,39

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

0,3822
38,22
39,53
39,53
0,3822

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2038/1999.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής (ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2543/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της
2.12.1999, σ. 46).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2672/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας µπακαλιάρου από σκάφη που φέρουν σηµαία Ισπανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων ενός
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία κατά την οποία
τα αλιεύµατα που αλιεύονται από σκάφη υπό σηµαία κράτους µέλους θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που τους έχει εκχωρηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η
Επιτροπή, τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIIabde από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή
είναι νηολογηµένα στην Ισπανία έφθασαν στο όριο της
ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2000. Η Ισπανία
απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 30
Νοεµβρίου 2000. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2742/1999 του Συµβουλίου, της
17ης ∆εκεµβρίου 1999, περί καθορισµού, για το 2000, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων, και περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 66/98 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2517/
2000 (4), προβλέπει ποσοστώσεις µπακαλιάρου για το
2000.

(1)

(3)

Τα αλιεύµατα µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES VIIIabde
από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην
Ισπανία θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει
χορηγηθεί στην Ισπανία για το 2000.
Απαγορεύεται η αλιεία µπακαλιάρου στα ύδατα της ζώνης ICES
VIIIabde από σκάφη που φέρουν ισπανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στην Ισπανία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η
µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 30 Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261
358
341
290

της
της
της
της

20.10.1993,
31.12.1998,
31.12.1999,
17.11.2000,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
5.
1.
3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2673/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για τη δασµολογική ποσόστωση βοείου κρέατος που
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 του Συµβουλίου για τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

∆εδοµένου ότι το εν λόγω καθεστώς εµπεριέχει τον κίνδυνο
της κερδοσκοπίας στον τοµέα του βοείου κρέατος, πρέπει
να καθορισθούν οι ακριβείς όροι για την πρόσβαση των
εµπορευοµένων στο εν λόγω καθεστώς. Ο έλεγχος των
κριτηρίων αυτών απαιτεί να υποβάλλεται η αίτηση στο κράτος µέλος στο οποίο ο εισαγωγέας είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ).

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 του Συµβουλίου, της 7ης
Νοεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ορισµένων παραχωρήσεων υπό τη
µορφή κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρµογής, ως αυτόνοµου και µεταβατικού µέτρου ορισµένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία µε τη Σλοβενία (2), και ιδίως το
άρθρο 1, παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 προβλέπει το άνοιγµα
δασµολογικής ποσόστωσης µε µειωµένο δασµό. Είναι
ανάγκη να θεσπιστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής σε
πολυετή βάση ανά δωδεκάµηνη περίοδο µε αρχή την 1η
Ιανουαρίου, στο εξής καλούµενη «έτος εισαγωγής». Για το
σκοπό αυτό είναι σκόπιµο να τηρηθούν οι ετήσιες διατάξεις
που είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της ίδιας αυτής ποσόστωσης.

(1)

Είναι σκόπιµο, για να διασφαλισθεί ο οµαλός ρυθµός εισαγωγών των καθορισθέντων ποσοτήτων, να κατανεµηθούν οι
ποσότητες αυτές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

(2)

Πρέπει να προβλεφθεί η διαχείριση του εν λόγω καθεστώτος
να πραγµατοποιείται µέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν, ιδίως, οι λεπτοµέρειες
υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει
να περιέχονται στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά, ενδεχοµένως, µε την παρέκκλιση ή τη συµπλήρωση ορισµένων
διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες
εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής,
εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (3),
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της
26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα του βοείου κρέατος και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. αριθ. 1659/
2000 (5). Πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί ότι τα πιστοποιητικά εκδίδονται µετά από προθεσµία εξέτασης και, ενδεχοµένως, µέσω εφαρµογής ενιαίου ποσοστού µείωσης.

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

160
286
152
143
192

της
της
της
της
της

26.6.1999, σ. 21.
11.11.2000, σ. 15.
24.6.2000, σ. 1.
27.6.1995, σ. 35.
28.7.2000, σ. 19.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
∆ύνανται να εισαχθούν σε πολυετή βάση για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, στο εξής
καλούµενη «έτος εισαγωγής», προϊόντα που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, στο πλαίσιο
δασµολογικής ποσόστωσης που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2475/2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.
2.
Για την ποσόστωση αυτή, η οποία φέρει τον αύξοντα αριθ.
09.4082, η ετήσια ποσότητα των προϊόντων και ο προτιµησιακός
δασµός αναφέρονται στο παράρτηµα Ι για κάθε έτος εισαγωγής.
Άρθρο 2
1.
Η ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 κατανέµεται κατά
τη διάρκεια του σχετικού έτους εισαγωγής ως εξής:
— 50 % κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου,
— 50 % κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου.
2.
Εάν, κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους εισαγωγής, η
ποσότητα για την οποία υποβάλλονται αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής κατά την πρώτη περίοδο που καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο είναι µικρότερη από τη διαθέσιµη ποσότητα, η
υπόλοιπη ποσότητα προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα για την
επόµενη περίοδο.
Άρθρο 3
1.
Για να επωφεληθεί από τα καθεστώτα που διέπουν την εισαγωγή:
α) ο αιτών πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο το οποίο, κατά τη στιγµή της υποβολής της
αίτησης, πρέπει να αποδείξει στις αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ότι άσκησε τουλάχιστον µία φορά
κατά τη διάρκεια των 12 µηνών που προηγούνται του σχετικού
έτους εισαγωγής, εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα του
εµπορίου βοείου κρέατος µε τρίτες χώρες και ότι είναι εγγεγραµµένος στο εθνικό µητρώο ΦΠΑ·
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β) η αίτηση πιστοποιητικού µπορεί να υποβληθεί µόνο στο κράτος
µέλος στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο αιτών·
γ) η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να αφορά ελάχιστη ποσότητα
15 τόνων σε βάρος προϊόντων, χωρίς να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα·
δ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό φέρουν στο
τετραγωνίδιο 8 την ένδειξη της χώρας καταγωγής· το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την αναγραφόµενη χώρα·
ε) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό φέρουν στο
τετραγωνίδιο 20 τον αύξοντα αριθ. 09.4082 και µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) no 2673/2000
Forordning (EF) nr. 2673/2000
Verordnung (EG) Nr. 2673/2000
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2673/2000
Regulation (EC) No 2673/2000
Règlement (CE) no 2673/2000
Regolamento (CE) n. 2673/2000
Verordening (EG) nr. 2673/2000
Regulamento (CE) n.o 2673/2000
Asetusken (EY) N:o 2673/2000
Förordning (EG) nr 2673/2000.

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1445/95, η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό φέρουν
στο τετραγωνίδιο 16 έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς ΣΟ
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 4
1.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να κατατεθούν κατά τη
διάρκεια των 12 πρώτων ηµερών κάθε περιόδου που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
2.
Μία και µόνο αίτηση µπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο
ενδιαφερόµενο για κάθε χρονική περίοδο. Σε περίπτωση υποβολής
από τον ίδιο ενδιαφερόµενο περισσότερων αιτήσεων, όλες οι αιτήσεις απορρίπτονται.
3.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο
την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη της προθεσµίας των
αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις διαθέσιµες ποσότητες. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τον κατάλογο των αιτούντων
και τις αιτούµενες ποσότητες.
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Όλες οι ανακοινώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ανακοινώσεων «µηδέν», πραγµατοποιούνται µε φαξ, και, στην περίπτωση
κατάθεσης των αιτήσεων, χρησιµοποιείται το έντυπο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.
4.
Η Επιτροπή αποφασίζει σε ποιό βαθµό µπορεί να δοθεί
συνέχεια στις αιτήσεις πιστοποιητικών.
Εάν η ποσότητα για την οποία έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό µείωσης των αιτούµενων ποσοτήτων.
5.
Με την επιφύλαξη της απόφασης αποδοχής των αιτήσεων
από την Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται το ταχύτερο δυνατόν.
Άρθρο 5
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
και (ΕΚ) αριθ. 1445/95.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1445/95, τα πιστοποιητικά εισαγωγής που θεσπίζονται σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό ισχύουν για περίοδο 180 ηµερών από
την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Ωστόσο, κανένα πιστοποιητικό δεν
ισχύει µετά την 31η ∆εκεµβρίου, που έπεται της ηµεροµηνία
έκδοσής του.
3.
Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ισχύουν σε όλη την
Κοινότητα.
Άρθρο 6
Τα προϊόντα τυγχάνουν των δασµών που αναφέρονται στο άρθρο 1
κατόπιν υποβολής πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 το οποίο
χορηγείται από τη χώρα εξαγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
πρωτοκόλλου αριθ. 4 που έχει προσαρτηθεί στην ευρωπαϊκή
συµφωνία, είτε δήλωσης που συντάσσεται από τον εξαγωγέα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή 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, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας υπόκεινται στις
κατωτέρω παραχωρήσεις.
(ΜΕΚ = ∆ασµός του µάλλον ευνοούµενου κράτους)

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

09.4082

Περιγραφή

Κρέας βοοειδών, νωπό διατηρηµένο µε
απλή ψύξη:
ex 0201 10 00

Σφάγια και ηµιµόρια σφαγίων, εκτός του
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

0201 20 20

Τεταρτηµόρια που ονοµάζονται «αλληλοσυµπληρούµενα»

0201 20 30

Εµπρόσθια τεταρτηµόρια µη χωρισµένα
ή χωρισµένα

0201 20 50

Οπίσθια τεταρτηµόρια µη χωρισµένα ή
χωρισµένα

0201 30 00

Χωρίς κόκαλα

Ετήσια
Εφαρµοστέος Ετήσια ποσότητα
ποσότητα
δασµός
για το 2001 για τα επόµενα
(% του ΜΕΚ)
(τόνοι)
έτη
(τόνοι)

20

9 800

10 500
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αριθ. φαξ: (32-2) 296 60 27/295 36 13
Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2673/2000
Αύξων αριθ. 09.4082

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Γ∆ AGRI/D/2 — ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ηµεροµηνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περίοδος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κράτος µέλος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθ. αιτούντος (1)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Αιτών (Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση)

Σύνολο

Κράτος µέλος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθ. φαξ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθ. τηλ.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Συνεχής αρίθµηση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2674/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(3)

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/98 (4), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (2),

Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρέµβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον
οποίο αφαιρείται η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο
δασµός δεν υπερβαίνει το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

329
193
189
351

της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
30.7.1996, σ. 71.
29.12.1998, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός (5)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και
Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ
(1) (2) (3)

Μπαγκλαντές
(4)

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

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
205,88
264,00
264,00
264,00
205,88
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
67,72
88,06
88,06
88,06
67,72
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
98,60
127,66
127,66
127,66
98,60
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Ρύζι Basmati
Ινδίας
και Πακιστάν (6)

0,00

0,00

Αίγυπτος (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
154,41
198,00
198,00
198,00
154,41
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

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

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

205,88

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

331,15

272,75

278,09

315,57

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

244,04

281,52

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

34,05

34,05

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2675/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2660/2000 (6).

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 τελευταία 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 τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2000 της Επι-

(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 7 ∆εκεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

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.
(6) ΕΕ L 304 της 5.12.2000, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 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)

27,91
27,91
27,91
27,91
26,67
26,67
26,67
0,27

2,91
7,58
2,78
7,15
11,90
7,38
7,38
0,38

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ 3/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
της 29ης Σεπτεµβρίου 2000
για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής της Ρουµανίας σε κοινοτικά προγράµµατα
στους τοµείς της κατάρτισης και της εκπαίδευσης
(2000/765/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συµφωνίας συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου, όσον
αφορά τη συµµετοχή της Ρουµανίας σε κοινοτικά προγράµµατα (1),
και κυρίως, τα άρθρα 1 και 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, η
Ρουµανία µπορεί να συµµετέχει σε κοινοτικά προγράµµαταπλαίσιο, σε ειδικά προγράµµατα, σχέδια ή άλλες δράσεις,
κυρίως στους τοµείς της κατάρτισης και της εκπαίδευσης.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου, οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής της Ρουµανίας στις
δραστηριότητες αυτές, καθορίζονται από το Συµβούλιο
Σύνδεσης.

(3)

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

Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 2/97 του Συµβουλίου
Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου,
της 4ης Αυγούστου 1997 για την έγκριση των όρων και
προϋποθέσεων συµµετοχής της Ρουµανίας σε κοινοτικά προγράµµατα στους τοµείς της κατάρτισης, της νεολαίας και
της εκπαίδευσης (2), η Ρουµανία συµµετείχε στο πρώτο στάδιο των προγραµµάτων Leonardo da Vinci (3) και
Σωκράτης (4) από την 1η Σεπτεµβρίου 1997, και διατύπωσε
την επιθυµία να συµµετάσχει στο δεύτερο στάδιο των προγραµµάτων,

ΕΕ L 317 της 30.12.1995, σ. 40.
ΕΕ L 229 της 20.8.1997, σ. 5.
ΕΕ L 340 της 29.12.1998, σ. 8.
ΕΕ L 87 της 20.4.1995, σ. 10· απόφαση που τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 576/98/ΕΚ (ΕΕ L 77, 14.3.1998, σ. 1).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Ρουµανία συµµετέχει στο δεύτερο στάδιο των προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Leonardo da Vinci και Σωκράτης, τα
οποία καθορίζονται στην απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου
του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (5) και στην απόφαση αριθ.
253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου
του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
«Σωκράτης» (6) αντιστοίχως, (εφεξής αποκαλουµένων «Leonardo da
Vinci II» και «Σωκράτης II»), σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλη τη διάρκεια των προγραµµάτων Leonardo da Vinci II και Σωκράτης II, αρχής γενοµένης
από 1ης Ιανουαρίου 2000.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της
από το Συµβούλιο Σύνδεσης.
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο Σύνδεσης
Ο Πρόεδρος
P. ROMAN

(5) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
(6) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEONARDO DA VINCI ΙΙ
ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ
1. Η Ρουµανία συµµετέχει στις δραστηριότητες των προγραµµάτων Leonardo da Vinci II και Σωκράτης II (εφεξής αποκαλουµένων «τα προγράµµατα»), σύµφωνα µε τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που καθορίζονται στην
απόφαση 1999/382/EΚ του Συµβουλίου, και στην απόφαση αριθ. 253/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για τη θέσπιση αυτών των προγραµµάτων κοινοτικής δράσης, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παρούσα
απόφαση.
2. Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 5 των αποφάσεων σχετικά µε τα προγράµµατα Leonardo da Vinci II και Σωκράτης II,
καθώς και µε τις διατάξεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τα Εθνικά Γραφεία
των προγραµµάτων Leonardo da Vinci και Σωκράτης, που θεσπίζονται από την Επιτροπή, η Ρουµανία συγκροτεί τις
κατάλληλες δοµές για τη συντονισµένη διαχείριση της εφαρµογής των δράσεων των προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο, και
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότηση των εν λόγω Γραφείων, τα οποία επιδοτούνται
για τις δραστηριότητές τους. Η Ρουµανία λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποτελεσµατική διεξαγωγή των
προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο.
3. Για να συµµετάσχει στα προγράµµατα, η Ρουµανία καταβάλλει ετησίως συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Εάν κριθεί απαραίτητο, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των προγραµµάτων ή η εξέλιξη της ικανότητας απορρόφησης της
Ρουµανίας, η Επιτροπή Σύνδεσης µπορεί να προσαρµόζει την εν λόγω συνεισφορά, για να αποφεύγονται δηµοσιονοµικές
ανισορροπίες κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων σε σχέση µε τους επιλέξιµους
οργανισµούς, οργανώσεις και πολίτες της Ρουµανίας, είναι οι ίδιοι µε εκείνους που εφαρµόζονται σε επιλέξιµους οργανισµούς, οργανώσεις και πολίτες της Κοινότητας.
Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει υπόψη της τους Ρουµάνους εµπειρογνώµονες κατά τον διορισµό ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των αποφάσεων για τη θέσπιση των προγραµµάτων, για να την επικουρούν στην
αξιολόγηση των σχεδίων.
5. Για να εξασφαλιστεί η κοινοτική διάσταση των προγραµµάτων που θα είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη,
τα σχέδια και οι δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον έναν εταίρο ενός κράτους µέλους της Κοινότητας.
6. Για τις δράσεις κινητικότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ.1 της απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα
Leonardo da Vinci II, και για τις αποκεντρωµένες δράσεις του προγράµµατος Σωκράτης, καθώς και για τη χρηµατοδοτική
στήριξη των Εθνικών Γραφείων σύµφωνα µε το σηµείο 2, χορηγούνται πόροι στη Ρουµανία µε βάση την ετήσια κατανοµή του
προϋπολογισµού στα προγράµµατα που αποφασίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και τη συνεισφορά της Ρουµανίας στο πρόγραµµα. Το µέγιστο ύψος χρηµατοδοτικής στήριξης των δραστηριοτήτων των Εθνικών Γραφείων δεν υπερβαίνει το 50 % του
προϋπολογισµού για τα προγράµµατα εργασίας των Εθνικών Γραφείων.
7. Τα κράτη µέλη της Κοινότητας και η Ρουµανία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των ισχυουσών
διατάξεων, για να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή των σπουδαστών, των διδασκόντων, των καταρτιζόµενων, των επιµορφωτών, του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων, των νέων και άλλων επιλέξιµων ατόµων που
µετακινούνται µεταξύ της Ρουµανίας και των κρατών µελών της Κοινότητας, µε σκοπό τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.
8. Οι δραστηριότητες που καλύπτει η παρούσα απόφαση απαλλάσσονται από τη Ρουµανία από τους έµµεσους φόρους και
δασµούς και δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισµούς επί των εισαγωγών και των εξαγωγών όσον αφορά τα αγαθά
και τις υπηρεσίες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων.
9. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις που διέπουν τα προγράµµατα Leonardo da Vinci II και Σωκράτης II (άρθρα 13 και 14 αντίστοιχα), η συµµετοχή
της Ρουµανίας στα προγράµµατα παρακολουθείται συνεχώς, και σε βάση εταιρικής σχέσης, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη Ρουµανία. Η Ρουµανία υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή και λαµβάνει µέρος σε άλλες
ειδικές δραστηριότητες που καθορίζει η Κοινότητα σε αυτό το πλαίσιο.
10. Σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς της Κοινότητας, στις συµβατικές ρυθµίσεις που συνάπτονται µε, ή από
ρουµανικούς φορείς, προβλέπεται η διενέργεια λογιστικών και λοιπών ελέγχων εκ µέρους ή, υπό την εποπτεία, της Επιτροπής
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται µε σκοπό τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων
τέτοιων φορέων, σε συσχετισµό µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της Κοινότητας. Με πνεύµα συνεργασίας και
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, οι αρµόδιες αρχές της Ρουµανίας παρέχουν κάθε εύλογη και εφικτή βοήθεια που κρίνεται
αναγκαία ή χρήσιµη, υπό τις εκάστοτε περιστάσεις, για τη διενέργεια τέτοιων λογιστικών και λοιπών ελέγχων.
Οι διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε τα εθνικά γραφεία των
προγραµµάτων Leonardo da Vinci και Σωκράτης, οι οποίες θεσπίζονται από την Επιτροπή, εφαρµόζονται στις σχέσεις
µεταξύ της Ρουµανίας, της Επιτροπής και των ρουµανικών Εθνικών Γραφείων. Σε περίπτωση παρατυπίας, αµέλειας ή απάτης
που µπορεί να καταλογιστεί στα ρουµανικά Εθνικά Γραφεία, οι ρουµανικές αρχές ευθύνονται για τα µη ανακτηθέντα
κεφάλαια.
11. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci II
και στο άρθρο 8 της απόφασης για το πρόγραµµα Σωκράτης II, αντιπρόσωποι της Ρουµανίας συµµετέχουν ως παρατηρητές
στις επιτροπές των προγραµµάτων, για τα θέµατα που τους αφορούν. Για την εξέταση των υπόλοιπων θεµάτων, καθώς και
κατά την ψηφοφορία, οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων της Ρουµανίας.

L 306/29

L 306/30
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12. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται σε όλες τις συµβάσεις µε την Επιτροπή, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις
συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις των προγραµµάτων, είναι µία από τις επίσηµες
γλώσσες της Κοινότητας.
13. Η Κοινότητα και η Ρουµανία δύνανται, ανά πάσα στιγµή, να καταγγείλλουν δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει της
παρούσας απόφασης, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης δώδεκα µηνών. Τα σχέδια και οι δραστηριότητες που ευρίσκονται σε
εξέλιξη κατά τη στιγµή της καταγγελίας συνεχίζονται µέχρις ότου ολοκληρωθούν, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται
στην παρούσα απόφαση.

7.12.2000

7.12.2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEONARDO DA VINCI ΙΙ ΚΑΙ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ
1. Leonardo da Vinci
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που καταβάλει η Ρουµανία στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµετοχή της
στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci II είναι η ακόλουθη (σε ευρώ):
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 317 000

4 437 000

4 737 000

4 948 000

5 158 000

5 428 000

5 638 000

2. Σωκράτης
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που καταβάλει η Ρουµανία στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συµµετοχή της
στο πρόγραµµα Σωκράτης II, το 2000, είναι 7 743 000 ευρώ.
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που καταβάλει η Ρουµανία τα επόµενα έτη του προγράµµατος, καθορίζεται από το Συµβούλιο
Σύνδεσης κατά το έτος 2000.
3. Η Ρουµανία καταβάλει την προαναφερθείσα συνεισφορά εν µέρει από τον εθνικό της προϋπολογισµό και εν µέρει από το
εθνικό πρόγραµµα PHARE για τη Ρουµανία. Σύµφωνα µε τη χωριστή διαδικασία προγραµµατισµού PHARE, τα απαιτούµενα
κεφάλαια PHARE µεταφέρονται στη Ρουµανία µέσω χωριστού χρηµατοδοτικού µνηµονίου. Μαζί µε τους πόρους από τον
κρατικό προϋπολογισµό της, τα κεφάλαια αυτά αποτελούν την εθνική συνεισφορά της Ρουµανίας, από την οποία καταβάλει
πληρωµές ανταποκρινόµενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για καταβολή κεφαλαίων.
4. Τα κεφάλαια PHARE ζητούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
— 3 846 500 ευρώ, ως συνεισφορά στο πρόγραµµα Σωκράτης II το 2000
— τα ακόλουθα ετήσια ποσά (σε ευρώ), ως συνεισφορά στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci II:
2000

2001

2002

2003

2 146 500 2 206 500 2 356 500 Ποσό που θα
καθοριστεί αργότερα

2004

2005

2006

Ποσό που θα
καθοριστεί αργότερα

Ποσό που θα
καθοριστεί αργότερα

Ποσό που θα
καθοριστεί αργότερα

Το υπόλοιπο της συνεισφοράς της Ρουµανίας καλύπτεται από τον κρατικό της προϋπολογισµό.
5. Εφαρµόζεται ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που ισχύει για τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), κυρίως
όσον αφορά τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ρουµανίας.
Οι δαπάνες ταξιδίου και διαµονής των αντιπροσώπων και των εµπειρογνωµόνων της Ρουµανίας για τη συµµετοχή τους ως
παρατηρητών στις εργασίες των επιτροπών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 11 ή σε άλλες συνεδριάσεις που
συνδέονται µε την υλοποίηση των προγραµµάτων, επιστρέφονται από την Επιτροπή στην ίδια βάση και σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που ισχύουν για τους µη κυβερνητικούς εµπειρογνώµονες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και στην αρχή κάθε επόµενου έτους, η Επιτροπή αποστέλλει στη Ρουµανία
πρόσκληση για την καταβολή κεφαλαίων, η οποία αντιστοιχεί στη συνεισφορά της σε έκαστο πρόγραµµα στο πλαίσιο της
παρούσας απόφασης.
Η εν λόγω συνεισφορά εκφράζεται σε ευρώ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό της Επιτροπής σε ευρώ.
Η συνεισφορά της Ρουµανίας καταβάλλεται σύµφωνα µε την πρόσκληση για την καταβολή κεφαλαίων:
— µέχρι την 1η Μαΐου, για το τµήµα που χρηµατοδοτείται από τον κρατικό της προϋπολογισµό, µε την προϋπόθεση ότι η
πρόσκληση για την καταβολή κεφαλαίων θα έχει αποσταλεί από την Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου, ή, το αργότερο,
ένα µήνα µετά την πρόσκληση για την καταβολή, σε περίπτωση που αποστέλλεται αργότερα
— µέχρι την 1η Μαΐου, για το τµήµα που χρηµατοδοτείται από το PHARE, µε την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ποσά θα
έχουν αποσταλεί στη Ρουµανία µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ή, το αργότερο, εντός 30 ηµερών µετά την αποστολή
των εν λόγω κεφαλαίων στη Ρουµανία.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωµή της συνεισφοράς οδηγεί σε πληρωµή τόκων από τη Ρουµανία για το οφειλόµενο
ποσό από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρµόζεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής, για τις πράξεις της σε ευρώ, προσαυξηµένο
κατά 1,5 εκατοστιαίες µονάδες.

(1) ΕΕ L 356, 31.12.1977, σ. 1· ο δηµοσιονοµικός κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ.
2673/1999 (ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 1).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000
περί ορισµένων µέτρων προστασίας σχετικά µε τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τη
χρησιµοποίηση ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων
(2000/766/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Οι επιθεωρήσεις της Κοινότητας έχουν εντοπίσει συστηµατικές παραλείψεις στην εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων σε
πολλά κράτη µέλη.

(6)

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, ενδείκνυται να απαγορευτεί
προσωρινά η χρήση των ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές,
ως προληπτικό µέτρο, ενώ εκκρεµεί η πλήρης επαναξιολόγηση της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας στα
κράτη µέλη. Επειδή αυτή η απαγόρευση θα µπορούσε να
έχει περιβαλλοντικές συνέπειες αν δεν ελεγχθεί σωστά, είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα ζωικά απόβλητα συλλέγονται, µεταφέρονται, µεταποιούνται, αποθηκεύονται και διατίθενται µε ασφάλεια.

(7)

Ένα κοινοτικό πρόγραµµα δοκιµασιών µεγάλης κλίµακας θα
αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2001. Το πρόγραµµα θα παρέχει
συγκεκριµένα στοιχεία για τον επιπολασµό της ΣΕΒ στα
κράτη µέλη. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχουν πραγµατικές
πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της προηγούµενης κοινοτικής νοµοθεσίας περί ζωοτροφών και θα εντοπίσουν τα κράτη µέλη, όπου εξακολουθεί να είναι πιθανή η
ανακύκλωση της ΣΕΒ, µέσω µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν στην αναθεώρηση του µέτρου που υιοθετείται µε την
παρούσα απόφαση.

(8)

Η Μόνιµη Κτηνιατρική Επιτροπή δεν έδωσε ευνοϊκή γνώµη,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 10, παράγραφος 4,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως
τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (2), και ιδίως το
άρθρο 22,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι κοινοτικοί κανόνες για τον έλεγχο ορισµένων µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που χρησιµοποιούνται στις τροφές
των µηρυκαστικών, άρχισαν να ισχύουν τον Ιούλιο του
1994.

(2)

Έχουν σηµειωθεί σε ορισµένα κράτη µέλη κρούσµατα της
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ), σε ζώα
που γεννήθηκαν το 1995 και τα επόµενα έτη.

(3)

Με βάση τις επιστηµονικές γνώµες, η Επιτροπή έλαβε σειρά
µέτρων για τις ζωοτροφές, όπου συµπεριλαµβάνονται οι
υψηλές προδιαγραφές µεταποίησης, οι οποίες θεωρούνται οι
πιο αποτελεσµατικές για την αδρανοποίηση παθογόνων
παραγόντων της τροµώδους παράλυσης των προβάτων και
της ΣΕΒ, για την παραγωγή µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών από θηλαστικά, ο αποκλεισµός υλικού προσδιοριζόµενου κινδύνου από τη διατροφική αλυσίδα και τα
µέτρα δραστήριας επιτήρησης για να µην εισαχθούν στη
διατροφική αλυσίδα κρούσµατα της ΣΕΒ. Στις 27 και 28
Νοεµβρίου 2000, η Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή
διατύπωσε γνώµη, µε την οποία συνέστησε να εξεταστεί η
προσωρινή απαγόρευση των ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές, όταν δεν µπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος διασταυρούµενης µόλυνσης των ζωοτροφών των βοοειδών µε ζωοτροφές που προορίζονται για άλλα ζώα και περιέχουν ζωικές πρωτεΐνες, που ενδεχοµένως έχουν µολυνθεί από τον
παράγοντα ΣΕΒ.

(4)

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναφέρει ελλείψεις στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις ζωοτροφές και,
συνεπώς, έχουν λάβει µέτρα διασφάλισης.

( ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
1

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως «µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες», τα κρεατοστάλευρα, κρεατάλευρα, οστεάλευρα, αιµατάλευρα, αποξηραµένα πλάσµα και άλλα προϊόντα
αίµατος, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, άλευρα οπλών, άλευρα
κεράτων, άλευρα από παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, άλευρα
πτερών, υπολείµµατα τήξης χοιρινού λίπους σε ξηρή κατάσταση,
ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο, ζελατίνη και άλλα παρόµοια προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων, των ζωοτροφών, των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές και των προµειγµάτων που περιέχουν αυτά τα προϊόντα.

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη χρησιµοποίηση µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων εκτροφής που
συντηρούνται, παχύνονται, ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων.
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2.
Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται στη χρησιµοποίηση:

αποσύρονται από την αγορά, από την αλυσίδα διανοµής και από
τις αποθήκες των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

— ιχθυάλευρων στη διατροφή ζώων άλλων από τα µηρυκαστικά,
σύµφωνα µε τα µέτρα ελέγχου που καθορίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας
89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1989,
σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο
ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1),
— ζελατίνης µη µηρυκαστικών για την επικάλυψη των προσθέτων
υλών κατά την έννοια της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών
στη διατροφή των ζώων (2),
— όξινου φωσφορικού ασβεστίου και υδρολυµένων πρωτεϊνών
που λαµβάνονται µε τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας
89/662/ΕΟΚ,
— γάλακτος και προϊόντων γάλακτος στη διατροφή εκτρεφόµενων
ζώων που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την
παραγωγή τροφίµων.

2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα ζωικά απόβλητα κατά
την έννοια της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ (3) συλλέγονται, µεταφέρονται, µεταποιούνται, αποθηκεύονται ή διατίθενται σύµφωνα µε την
εν λόγω οδηγία, την απόφαση 97/735/EΚ της Επιτροπής (4) και
την απόφαση 1999/534/ΕΚ του Συµβουλίου (5).

Άρθρο 3
1.
Με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο
2, παράγραφος 2, τα κράτη µέλη:
α) απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, το εµπόριο, την εισαγωγή
από τρίτες χώρες και την εξαγωγή προς τρίτες χώρες µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που προορίζονται για τη διατροφή
εκτρεφόµενων ζώων που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων,
β) εξασφαλίζουν ότι, όλες οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που
προορίζονται για τη διατροφή εκτρεφόµενων ζώων που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων,

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 4).
(2) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/70/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Εφαρµόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2001.
Η παρούσα απόφαση ενδέχεται να προσαρµοστεί, πριν από τις 30
Ιουνίου 2001, από την Επιτροπή, στην κατάσταση κάθε κράτους
µέλους, υπό το πρίσµα των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων της
Επιτροπής και τη συχνότητα της ΣΕΒ, µε βάση τα αποτελέσµατα
της παρακολούθησης της ΣΕΒ, µε ειδική αναφορά στον έλεγχο των
βοοειδών ηλικίας µεγαλύτερης των 30 µηνών, όπως ορίζει η απόφαση 2000/764/ΕΚ της Επιτροπής (6).
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GLAVANY

(3) Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για
τη θέσπιση υγειονοµικών κανόνων για τη διάθεση και τη µεταποίηση
ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από
τους παθογόνους οργανισµούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή µε
βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. (ΕΕ
L 363 της 27.12.1990, σ. 51). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία,
µε την πράξη προσχώρησης του 1994.
(4) Απόφαση 97/735/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 1997,
σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά το εµπόριο ορισµένων κατηγοριών ζωικών αποβλήτων θηλαστικών. (ΕΕ L 294 της
28.10.1997, σ.7). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
1999/534/ΕΚ του Συµβουλίου.
5
( ) Απόφαση 1999/534/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, για
τη λήψη µέτρων που εφαρµόζονται στην επεξεργασία ορισµένων ζωικών
αποβλήτων για την προστασία από τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, και την τροποποίηση της απόφασης 97/735/ΕΚ της
Επιτροπής. (ΕΕ L 204 της 4.8.1999, σ. 37).
6
( ) ΕΕ L 305 της 6.12.2000, σ. 35.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2000
που καθιστά δυνατή την παράταση της διάρκειας των προσωρινών εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για
τις νέες δραστικές ουσίες FOE 5043 (flufenacet — παλαιότερο όνοµα fluthiamide) και flumioxazine
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3658]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/767/ΕΚ)
του παραρτήµατος ΙΙ και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/68/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος
1 τέταρτο εδάφιο,

(6)

Αυτή η επιβεβαίωση, δεδοµένων και πληροφοριών, είναι
αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η λεπτοµερής εξέταση
του φακέλου και να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να
χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις, για διάστηµα µέχρι τριών
ετών, σε φυτοπροστευτικά προϊόντα που περιέχουν τη
συγκεκριµένη δραστική ουσία, ενώ παράλληλα συµµορφώνονται προς τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
οδηγίας, και ιδίως προς τον όρο που αφορά τη λεπτοµερή
αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό το πρίσµα των απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία.

(7)

Ως προς τη FOE 5043 (flufenacet) οι επιπτώσεις στην
υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται επί
του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
παράγραφος 2 και παράγραφος 4 της οδηγίας, για τις
χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η Γαλλία,
ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής, υπέβαλε
το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή,
στις 6 Ιανουαρίου 1998. Η υποβληθείσα έκθεση εξετάζεται
επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, στο
πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής και των
οµάδων εργασίας της.

(8)

Ως προς τη flumioxazine οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται επί του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος
2 και παράγραφος 4 της οδηγίας, για τις χρήσεις που
προτείνονται από την αιτούσα. Η Γαλλία, ενεργώντας ως
διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής, υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, στις 20
Ιανουαρίου 1998. Η υποβληθείσα έκθεση εξετάζεται επί του
παρόντος από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο
της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής και των οµάδων
εργασίας της.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ (στο εξής καλούµενη «η οδηγία»)
προβλέπει τη δηµιουργία κοινοτικού καταλόγου δραστικών
ουσιών, των οποίων επιτρέπεται η χρήση στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2)

Η αιτούσα Bayer SA υπέβαλε φάκελο για τη νέα δραστική
ουσία FOE 5043 (flufenacet) (προηγουµένως γνωστή ως
fluthiamide) στη Γαλλία, την 1η Φεβρουαρίου 1996.

(3)

Η αιτούσα Cyanamid υπέβαλε φάκελο για τη νέα δραστική
ουσία flumioxazine στη Γαλλία, στις 2 Μαΐου 1994.

(4)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφασή της 97/
362/ΕΚ (3), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για τη FOE
5043 (flufenacet) µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί,
καταρχήν, τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις
πληροφορίες του παραρτήµατος ΙΙ και, όσον αφορά ένα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, το οποίο περιέχει την εν λόγω
δραστική ουσία, του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφασή της 97/
631/ΕΚ (4), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για τη flumioxazine µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Η αξιολόγηση των φακέλων δεν θα µπορέσει να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την έκδοση των αποφάσεων
σχετικά µε τη πληρότητα (των στοιχείων) που προαναφέρθηκαν, διότι η εξέταση των φακέλων µετά την υποβολή των
σχεδίων της έκθεσης αξιολόγησης από το κράτος µέλος
εισηγητή, δηλαδή τη Γαλλία, χρειάστηκε διάστηµα µεγαλύτερο από τον κοινοτικό µέσο όρο για την αξιολόγηση νέων
δραστικών ουσιών.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης και για τις δύο αιτήσεις εξετάστηκαν σύµφωνα µε µια δέσµη κριτηρίων αποτίµησης.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι το µεγαλύτερο
διάστηµα που χρειάστηκε η κοινοτική αξιολόγηση οφειλόταν σε παράγοντες που δεν σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε
τις δύο ανωτέρω αιτούσες.
Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της αξιολόγησης των
ουσιών FOE 5043 (flufenacet) και flumioxazine και για να
εξακολουθήσει η προσωρινή διάθεση για χρήση στη γεωργία
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω
δραστικές ουσίες, πρέπει εποµένως να επιτραπεί στα κράτη
µέλη να παρατείνουν τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες αυτές και
έχουν χορηγηθεί δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
οδηγίας.
Και στις δύο περιπτώσεις προτείνεται παράταση δώδεκα
µηνών, η οποία θα είναι αρκετή για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά
µε την έκδοση απόφασης για την πιθανή καταχώρηση των
ουσιών στο παράρτηµα Ι.
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(13)

Οι διατάξεις αυτές για την παράταση των προθεσµιών για
τις προσωρινές εγκρίσεις πρέπει να θεωρηθούν ως έκτακτο
µέτρο. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει µέτρα για τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος αξιολόγησης, µε
στόχο να ολοκληρώνεται η αξιολόγηση µιας νέας δραστικής
ουσίας εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης σχετικά µε την πληρότητα των στοιχείων.

(14)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν τις προσωρινές εγκρίσεις
που έχουν ήδη χορηγήσει για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που
περιέχουν τις ουσίες FOE 5043 (flufenacet) και flumioxazine για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για την περάτωση της διαδικασίας επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2450/98 του Συµβουλίου
για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα
καταγωγής Ινδίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3680]
(2000/768/ΕΚ)
νοτήτων (3) την έναρξη διαδικασίας ενδιάµεσης επανεξέτασης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2450/98 όσον αφορά την
εταιρεία Chandan Steel Ltd.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου, της 6ης
Οκτωβρίου 1997, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 19,
Μετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

2. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
(3)

Στις 10 Μαΐου 2000, η εν λόγω εταιρεία απέσυρε την
αίτηση επανεξέτασης που είχε υποβάλει. Η Επιτροπή αποφάσισε, ως εκ τούτου, να περατώσει τη διαδικασία επανεξέτασης χωρίς να τροποποιήσει τα µέτρα που εφαρµόζονται
στην Chandan Steel Ltd,

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2450/98 του Συµβουλίου (2)
θέσπισε οριστικούς αντισταθµιστικούς δασµούς για τα εν
λόγω προϊόντα στις 14 Νοεµβρίου 1998. Μετά τη θέσπιση
των οριστικών µέτρων, η ινδική εταιρεία Chandan Steel Ltd,
παραγωγός-εξαγωγέας που συµµετείχε στην αρχική έρευνα
και που σήµερα υπόκειται σε αντισταθµιστικό δασµό 19 %,
υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή για ενδιάµεση επανεξέταση
βάσει του άρθρου 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2026/97.
Η εν λόγω εταιρεία προσκόµισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
από τα οποία προκύπτει ότι η διατήρηση σε ισχύ του
µέτρου δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εξουδετέρωση
των συνεπειών της αντισταθµίσιµης επιδότησης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο µόνο
Η ενδιάµεση επανεξέταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2450/98
σχετικά µε τις εισαγωγές ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής
Ινδίας έχει περατωθεί.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τη
συµβουλευτική επιτροπή, ανακοίνωσε σε γνώµη που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-

(1) ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 304 της 14.11.1998, σ. 1.

Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(3) ΕΕ L 22 της 26.1.2000, σ. 7.

7.12.2000
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2000
για την παράταση για τέταρτη φορά της ισχύος της απόφασης 1999/815/ΕΚ σχετικά µε τα µέτρα που
απαγορεύουν την διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασµένων
από µαλακό PVC που περιέχει ορισµένους φθαλικούς εστέρες τα οποία κατά τη χρήση µπαίνουν στο
στόµα παιδιών ηλικίας µικρότερης από τριών ετών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3719]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/769/ΕΚ)
ακόµα και είναι εποµένως απαραίτητο να διατηρηθεί η απαγόρευση της τοποθέτησης στην αγορά των αναφερόµενων
προϊόντων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Λαµβάνοντας υπόψη την οδηγία 9259/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και
ιδίως το άρθρο 9,

(6)

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει την απόφαση 1999/
815/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 2000/
217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ και 2000/535/ΕΚ, µε µέτρα εφαρµόσιµα µέχρι τις 5 ∆εκεµβρίου 2000. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η ισχύ των εν λόγω µέτρων
παρατείνεται.

(7)

Είναι εποµένως απαραίτητο να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 1999/815/ΕΚ για τέταρτη φορά προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη µέλη διατηρούν την απαγόρευση που προβλέπεται µε την εν λόγω απόφαση. Σύµφωνα
µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ η
ισχύς µπορεί να παραταθεί για µια περίοδο τριών µηνών.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής εκτάκτων αναγκών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Η Επιτροπή υιοθέτησε, στις 7 ∆εκεµβρίου 1999, την απόφαση 1999/815/ΕΚ (2) βασιζόµενη στο άρθρο 9 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ η οποία επιβάλλει στα κράτη µέλη να
απαγορεύσουν την διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών και
των προϊόντων φροντίδας κατασκευασµένων από µαλακό
PVC που περιέχει έναν ή περισσότερους από τις ουσίες
φθαλικό
δι-ισο-εννεϋλεστέρα
(DINP),
φθαλικό
δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), φθαλικό διβουτυλεστέρα
(DBP), και φθαλικό δι-ισο-δεκυλεστέρα(DIDP), φθαλικό διn-οκτυλεστέρα (DNOP) και φθαλικό βουτυλβενζυλεστέρα
(BBP) τα οποία κατά τη χρήση µπαίνουν στο στόµα παιδιών
ηλικίας µικρότερης από τριών ετών.
Η ισχύς της απόφασης 1999/815/ΕΚ περιορίστηκε σε τρεις
µήνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ. Εποµένως, η ισχύς της
απόφασης επρόκειτο να λήξει στις 8 Μαρτίου 2000.
Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ αναφέρει ότι η ισχύς των µέτρων που υιοθετούνται βάσει του
άρθρου 9 της εν λόγω οδηγίας περιορίζεται σε τρεις µήνες,
αλλά µπορεί να παραταθεί µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για έγκριση αυτών των µέτρων.
Κατά την υιοθέτηση της απόφασης 1999/815/ΕΚ προβλέφθηκε να παραταθεί η ισχύς της εάν είναι απαραίτητο. Η
ισχύς των µέτρων που εγκρίθηκαν µε την απόφαση 1999/
815/ΕΚ µε βάση το άρθρο 9 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ
παρατάθηκε µε τις αποφάσεις 2000/217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ,
και 2000/535/ΕΚ, για µια πρόσθετη περίοδο τριών µηνών
κάθε φορά, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Συνεπώς, η ισχύς της
απόφασης έπρεπε να λήξει στις 5 ∆εκεµβρίου 2000.
Οι λόγοι που προκάλεσαν την απόφαση 1999/815/ΕΚ και
την παράτασή της, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 2000/
217/ΕΚ, 2000/381/ΕΚ και 2000/535/ΕΚ, υφίστανται

(1) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
(2) ΕΕ L 315 της 9.12.1999, σ. 46.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/815/ΕΚ οι όροι «5 ∆εκεµβρίου
2000» αντικαθίστανται από τους όρους «6 Μαρτίου 2001».
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να συµµορφωθούν µε την παρούσα απόφαση σε λιγότερο από δέκα ηµέρες
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής της. Ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

