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΄ ν συνελθο΄ντων
Απο΄φαση των αντιπρο΄σωπων των κυβερνη΄σεων των κρατω
στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου της 3ης Οκτωβρι΄ου 2000 για την προσωρινη΄
΄ πων των κυβερνη΄σεων
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΄ ς και για τη χορη΄γηση χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης στις
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Υπερπο΄ντιες Χω
µε΄ρους της Συνθη΄κης ΕΚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354

(συνε΄χεια στην επο΄µενη σελι΄δα)

Οι πρα΄ξεις οι τι΄τλοι των οποι΄ων ΄εχουν τυπωθει΄ µε ηµι΄µαυρα στοιχει΄α αποτελου΄ν πρα΄ξεις τρεχου΄σης διαχειρι΄σεως που ΄εχουν θεσπισθει΄ στο
πλαι΄σιο της γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς και ει΄ναι γενικα΄ περιορισµε΄νης χρονικη΄ς ισχυ΄ος.
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Απο΄φαση των αντιπροσω
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προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των αντιπροσω
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄ ν ΑΚΕ-ΕΚ,
Παρα΄ρτηµα της απο΄φασης αριθ. 1/2000 του Συµβουλι΄ου Υπουργω
της 27ης Ιουλι΄ου 2000, σχετικα΄ µε τα µεταβατικα΄ µε΄τρα που ισχυ΄ουν απο΄
την 2α Αυγου΄στου 2000 µε΄χρι την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς
σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ (*)

(*) EE L 195 της 1.8.2000, σ. 46.
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µεταξυ΄ των µελω
΄ ν µελω
΄ ν αυτη΄ς, αφετε΄ρου, που υπογρα΄φηκε στην
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΕΧΟΝΤΑΣ υπο
΄ψη τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, αφενο΄ς, και τη συµφωνι΄α της

Τζωρτζτα΄ουν περι΄ δηµιουργι΄ας της οµα΄δας κρατω΄ν της Αφρικη΄ς, Καραϊβικη΄ς και Ειρηνικου΄ (ΑΚΕ), αφετε΄ρου.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δε΄σµευση
΄ τους να εργαστου΄ν απο΄ κοινου΄ για την επι΄τευξη των στο΄χων που αφορου΄ν την

΄ ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια
εξα΄λειψη της ΄ενδειας, την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη και τη βαθµιαι΄α ενσωµα΄τωση των χωρω
οικονοµι΄α.
΄τι ει΄ναι αποφασισµε΄νοι να συµβα΄λουν σηµαντικα΄, µε΄σω της συνεργασι΄ας τους, στην
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ο
οικονοµικη΄, κοινωνικη΄ και πολιτιστικη΄ ανα΄πτυξη των κρατω΄ν ΑΚΕ και στη µεγαλυ΄τερη ευηµερι΄α του πληθυσµου΄
αυτω΄ν, βοηθω΄ντας τα να αντιµετωπι΄σουν τις προκλη΄σεις της παγκοσµιοποι΄ησης και ενισχυ΄οντας την εταιρικη΄
σχε΄ση ΑΚΕ-ΕΕ, στην προσπα΄θεια να αποκτη΄σει ισχυρο΄τερη κοινωνικη΄ δια΄σταση η διαδικασι΄α παγκοσµιοποι΄ησης.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη βου
΄ληση΄ τους να δω΄σουν νε΄α πνοη΄ στις προνοµιου΄χες σχε΄σεις τους και να εφαρµο΄σουν
µι΄α σφαιρικη΄ και ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση για τη δηµιουργι΄α ενισχυµε΄νης εταιρικη΄ς σχε΄σης, µε βα΄ση τον
πολιτικο΄ δια΄λογο, την αναπτυξιακη΄ συνεργασι΄α και τις οικονοµικε΄ς και εµπορικε΄ς σχε΄σεις.

΄τι ΄ενα πολιτικο΄ περιβα΄λλον που διασφαλι΄ζει την ειρη΄νη, την ασφα΄λεια και τη σταθερο΄τητα,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ο
το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, των δηµοκρατικω΄ν αρχω΄ν και του κρα΄τους δικαι΄ου, και τη χρηστη΄
διαχει΄ριση αποτελει΄ αναπο΄σπαστο µε΄ρος µιας µακροπρο΄θεσµης ανα΄πτυξης· αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι την ευθυ΄νη της
δηµιουργι΄ας του περιβα΄λλοντος αυτου΄ ΄εχουν, κατα΄ κυ΄ριο, λο΄γο οι ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ο
΄τι υγιει΄ς και σταθερε΄ς οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς αποτελου΄ν προϋπο΄θεση για την ανα΄πτυξη.

΄ρτη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και υπενθυµι΄ζοντας την Παγκο΄σµια ∆ιακη΄ρυξη των
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στις αρχε΄ς του Χα
∆ικαιωµα΄των του Ανθρω
΄ που, τα συµπερα΄σµατα της ∆ια΄σκεψης της Βιε΄ννης για τα ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα του
1993, τα Συ΄µφωνα για τα αστικα΄ και πολιτικα΄ δικαιω΄µατα και τα οικονοµικα΄, κοινωνικα΄ και πολιτιστικα΄
δικαιω΄µατα, τη Συ΄µβαση για τα δικαιω΄µατα του παιδιου΄, τη Συ΄µβαση για την κατα΄ργηση κα΄θε µορφη΄ς δια΄κρισης
κατα΄ των γυναικω΄ν, τη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την κατα΄ργηση κα΄θε µορφη΄ς φυλετικω΄ν διακρι΄σεων, τις Συµβα΄σεις
της Γενευ΄ης του 1949 και τις α΄λλες πρα΄ξεις του διεθνου΄ς ανθρωπιστικου΄ δικαι΄ου, τη Συ΄µβαση του 1954 ο΄σον
αφορα΄ το καθεστω΄ς των απατρι΄δων, τη Συ΄µβαση της Γενευ΄ης του 1951 ο΄σον αφορα΄ το καταστατικο΄ των
προσφυ΄γων και το Πρωτο΄κολλο της Νε΄ας Υο΄ρκης του 1967 ο΄σον αφορα΄ το καθεστω΄ς των προσφυ΄γων.
΄µβαση για τη διαφυ΄λαξη των δικαιωµα΄των του ανθρω
΄ που και των θεµελιωδω
΄ ν ελευθεριω΄ν
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τη Συ
του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης, τον Αφρικανικο΄ Χα΄ρτη των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που και των Λαω΄ν και την
Αµερικανικη΄ Συ΄µβαση των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, ως θετικη΄ συµβολη΄ της περιφε΄ρειας στο σεβασµο΄ των
δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στα κρα΄τη ΑΚΕ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δηλω
΄ σεις στις οποι΄ες προε΄βησαν, στην Λιµπρεβι΄λ και στο Σα΄ντο Ντοµι΄νγκο, οι αρχηγοι΄
κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων των χωρω΄ν ΑΚΕ, στο πλαι΄σιο των διασκε΄ψεων κορυφη΄ς του 1997 και 1999.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο
΄τι οι αναπτυξιακοι΄ στο΄χοι και αρχε΄ς που συµφωνη΄θηκαν στις διασκε΄ψεις των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
και ο στο΄χος, που ΄εθεσε η Επιτροπη΄ Αναπτυξιακη΄ς Βοη΄θειας του ΟΟΣΑ, για την κατα΄ το η΄µισυ µει΄ωση το
ποσοστου΄ του πληθυσµου΄ που ζει υπο΄ συνθη΄κες εξαιρετικη΄ς ΄ενδειας, µε΄χρι το ΄ετος 2015, αποτελου΄ν σαφε΄ς
ο΄ραµα και πρε΄πει να ενισχυ΄ουν τη συνεργασι΄α ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

΄ στις εκκλη΄σεις που ΄εγιναν στο Ρι΄ο, τη Βιε΄ννη, το Κα΄ιρο, την Κοπεγχα΄γη, το Πεκι΄νο,
∆Ι∆ΟΝΤΑΣ ιδιαι΄τερη προσοχη
την Κωνσταντινου΄πολη και στις διασκε΄ψεις των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να
αναληφθει΄ περαιτε΄ρω δρα΄ση για την επι΄τευξη των στο΄χων και την εκτε΄λεση των προγραµµα΄των δρα΄σης που
καταρτι΄σθηκαν στα φο΄ρα αυτα΄.
΄ν τα βασικα΄ δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις αρχε΄ς που
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να σεβαστου
εξαγγε΄λλονται στις σχετικε΄ς συµβα΄σεις της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης Εργασι΄ας.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δεσµευ
΄σεις που ΄εχουν αναληφθει΄ στα πλαι΄σια του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στο΄χοι και αρχε΄ς

'Αρθρο 1

και ελευ΄θερης οικονοµι΄ας, και για την ανα΄δυση δραστη΄ριας
και οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Πρε΄πει να ληφθει΄
συστηµατικα΄ υπο΄ψη η κατα΄σταση των γυναικω΄ν και τα ζητη΄µατα
που αφορου΄ν τα φυ΄λα, σε ο΄λους τους τοµει΄ς — πολιτικο΄,
οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄. Οι αρχε΄ς της αειφο΄ρου διαχει΄ρισης των
φυσικω΄ν πο΄ρων και του περιβα΄λλοντος πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται
και να ενσωµατω΄νονται σε κα΄θε επι΄πεδο της εταιρικη΄ς σχε΄σης.

Σ τ ο΄ χ ο ι τ η ς ε τ α ι ρ ι κ η΄ ς σ χ ΄ε σ η ς
'Αρθρο 2
Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη αυτη΄ς, αφενο΄ς, και τα κρα΄τη ΑΚΕ,
αφετε΄ρου, που εφεξη΄ς αποκαλου΄νται «µε΄ρη», συνα΄πτουν την
παρου΄σα συµφωνι΄α για να προωθη΄σουν και να επιταχυ΄νουν την
οικονοµικη΄, πολιτιστικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη των κρατω΄ν ΑΚΕ,
και επι΄ πλε΄ον για να συµβα΄λουν στην ειρη΄νη και την ασφα΄λεια
και να προαγα΄γουν ΄ενα σταθερο΄ δηµοκρατικο΄ και πολιτικο΄
περιβα΄λλον.

΄ δ ε ι ς α ρ χ ΄ε ς
Θεµελιω
Η συνεργασι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, βασιζο΄µενη σε ΄ενα νοµικα΄ δεσµευτικο΄
συ΄στηµα και στην υ΄παρξη µεικτω΄ν οργα΄νων, ασκει΄ται συ΄µφωνα µε
τις ακο΄λουθες θεµελιω
΄ δεις αρχε΄ς:
—

ισο΄τητα των εται΄ρων και αυτοδια΄θεση των αναπτυξιακω
΄ν
στρατηγικω΄ν: προς τον σκοπο΄ της υλοποι΄ησης των στο΄χων
της εταιρικη΄ς σχε΄σης, τα κρα΄τη ΑΚΕ καθορι΄ζουν κυρι΄αρχα
τις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς για την οικονοµι΄α και την
κοινωνι΄α τους, λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη τα θεµελιω΄δη
στοιχει΄α που περιγρα΄φονται στο α΄ρθρο 9· η εταιρικη΄ σχε΄ση
ενθαρρυ΄νει την αυτοδια΄θεση των αναπτυξιακω΄ν στρατηγικω΄ν
απο΄ τις σχετικε΄ς χω΄ρες και πληθυσµου΄ς·

—

συµµετοχη΄: εκτο΄ς απο΄ την κεντρικη΄ κυβε΄ρνηση ως κυ΄ριο
εται΄ρο, η εταιρικη΄ σχε΄ση ει΄ναι ανοικτη΄ σε δια΄φορους φορει΄ς,
για να ενθαρρυνθει΄ η ΄ενταξη ο΄λων των τµηµα΄των της
κοινωνι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και
των οργανω΄σεων της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, στη πολιτικη΄,
οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ζωη΄·

—

τον κυ΄ριο ρο΄λο του διαλο΄γου και την εκπλη΄ρωση των
αµοιβαι΄ων υποχρεω΄σεων: οι υποχρεω΄σεις που αναλαµβα΄νονται απο΄ τα µε΄ρη στο πλαι΄σιο του διαλο΄γου βρι΄σκονται στο
επι΄κεντρο της εταιρικη΄ς σχε΄σης και των σχε΄σεων συνεργασι΄ας·

—

διαφοροποι΄ηση και περιφερειοποι΄ηση: οι ρυθµι΄σεις και προτεραιο΄τητες της συνεργασι΄ας ποικι΄λλουν ανα΄λογα µε το
επι΄πεδο ανα΄πτυξης του εται΄ρου, τις ανα΄γκες του, την επι΄δοση
και τη µακροπρο΄θεσµη αναπτυξιακη΄ στρατηγικη΄. Ιδιαι΄τερη
΄εµφαση δι΄δεται στην περιφερειακη΄ δια΄σταση. Οι λιγο΄τερο
αναπτυγµε΄νες χω΄ρες τυγχα΄νουν ειδικη΄ς µεταχει΄ρισης. Λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ιδιαι΄τερη ευαισθησι΄α των µεσογει΄ων και
νησιωτικω΄ν χωρω΄ν.

Η εταιρικη΄ σχε΄ση επικεντρω΄νεται στο στο΄χο του περιορισµου΄ και,
τελικα΄, της εξα΄λειψης της ΄ενδειας, ει΄ναι δε συ΄µφωνη προς τους
στο΄χους της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης και της βαθµιαι΄ας ενσωµα΄τωσης
των χωρω΄ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α.

Οι στο΄χοι αυτοι΄ και οι διεθνει΄ς δεσµευ΄σεις των µερω΄ν διαπνε΄ουν
ο΄λες τις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς και επιδιω΄κονται µε΄σω µιας
ολοκληρωµε΄νης προσε΄γγισης, η οποι΄α λαµβα΄νει συγχρο΄νως υπο΄ψη
τις πολιτικε΄ς, οικονοµικε΄ς, κοινωνικε΄ς, πολιτιστικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς της ανα΄πτυξης. Η εταιρικη΄ σχε΄ση παρε΄χει ΄ενα
συνεκτικο΄ πλαι΄σιο στη΄ριξης για τις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς που
υιοθετει΄ κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ.

Η συνεχη΄ς οικονοµικη΄ µεγε΄θυνση, η ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄
τοµε΄α, η συνεχη΄ς αυ΄ξηση της απασχο΄λησης και η βελτι΄ωση της
προ΄σβασης στους παραγωγικου΄ς πο΄ρους αποτελου΄ν µε΄ρος του
πλαισι΄ου αυτου΄. Παρε΄χεται στη΄ριξη για τον σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των του ατο΄µου και την κα΄λυψη των βασικω΄ν αναγκω΄ν του, την
προω΄θηση της κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης και των προϋποθε΄σεων για
΄ ν της µεγε΄θυνσης. Ενθαρρυ΄νονται
τη δι΄καιη κατανοµη΄ των καρπω
και στηρι΄ζονται οι περιφερειακε΄ς και υποπεριφερειακε΄ς διαδικασι΄ες
ολοκλη΄ρωσης, οι οποι΄ες προωθου΄ν την ενσωµα΄τωση των χωρω΄ν
ΑΚΕ στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α, ο΄σον αφορα΄ το εµπο΄ριο και
τις ιδιωτικε΄ς επενδυ΄σεις. Αναπο΄σπαστο µε΄ρος της προσε΄γγισης
αποτελει΄ η δηµιουργι΄α ικανο΄τητας των φορε΄ων για την ανα΄πτυξη
και βελτι΄ωση του θεσµικου΄ πλαισι΄ου που ει΄ναι αναγκαι΄ο για την
κοινωνικη΄ συνοχη΄, για τη λειτουργι΄α µιας δηµοκρατικη΄ς κοινωνι΄ας
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'Αρθρο 3

'Αρθρο 5

Ε π ΄τ
ι ε υ ξ η τ ω ν σ τ ο΄ χ ω ν τ η ς π α ρ ο υ΄ σ α ς σ υ µ φ ω ν ΄α
ι ς

Π λ η ρ ο φ ο΄ ρ η σ η

Τα µε΄ρη λαµβα΄νουν, ΄εκαστο στο βαθµο΄ που το αφορα΄, στο πλαι΄σιο
της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα κατα΄λληλα ειδικα΄ η΄ γενικα΄ µε΄τρα,
για να εξασφαλι΄σουν την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεων που
απορρε΄ουν απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α και να διευκολυ΄νουν την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτη΄ς. ∆εν λαµβα΄νουν κανε΄να µε΄τρο το οποι΄ο
ενδε΄χεται να θε΄σει σε κι΄νδυνο την επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν.

Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις ενε΄ργειες για την παροχη΄ ευρυ΄τερης
πληροφο΄ρησης και την καλυ΄τερη ενηµε΄ρωση ο΄σον αφορα΄ τα
βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ της εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΕ. Επι΄σης η
συνεργασι΄α:
—

ενθαρρυ΄νει την εταιρικη΄ σχε΄ση και δηµιουργει΄ δεσµου΄ς
µεταξυ΄ των φορε΄ων των ΑΚΕ και της ΕΕ·

—

ενισχυ΄ει τη δικτυ΄ωση και ανταλλαγη΄ πραγµατογνωµοσυ΄νης
και εµπειριω΄ν µεταξυ΄ των φορε΄ων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

'Αρθρο 6

Οι φορει΄ς της εταιρικη΄ς σχε΄σης

Ο ρ ι σ µ ο ΄ι

'Αρθρο 4

1.

Στους φορει΄ς συνεργασι΄ας περιλαµβα΄νονται:

Γ ε ν ι κ η΄ π ρ ο σ ΄ε γ γ ι σ η

α)

οι κρατικε΄ς αρχε΄ς (τοπικε΄ς, εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς)·

β)

µη κρατικοι΄ φορει΄ς δηλ.:

Τα κρα΄τη ΑΚΕ καθορι΄ζουν κυρι΄αρχα τις αρχε΄ς και στρατηγικε΄ς
ανα΄πτυξης, καθω΄ς και τα µοντε΄λα της οικονοµι΄ας και κοινωνι΄ας.
Καταρτι΄ζουν, µαζι΄µε την Κοινο΄τητα, τα προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας
που προβλε΄πονται στη παρου΄σα συµφωνι΄α. Ωστο΄σο, τα µε΄ρη
αναγνωρι΄ζουν τον συµπληρωµατικο΄ ρο΄λο και την δυνατο΄τητα της
συµβολη΄ς µη κρατικω΄ν φορε΄ων στην αναπτυξιακη΄ διαδικασι΄α.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στην παρου΄σα συµφωνι΄α, οι µη κρατικοι΄ φορει΄ς, ανα΄λογα µε την
περι΄πτωση:
—

ενηµερω΄νονται και συµµετε΄χουν σε διαβουλευ΄σεις για τις
πολιτικε΄ς και στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας, για τις προτεραιο΄τητες της συνεργασι΄ας, ιδι΄ως σε τοµει΄ς που τους ενδιαφε΄ρουν
η΄ τους αφορου΄ν α΄µεσα, και για τον πολιτικο΄ δια΄λογο·

—

λαµβα΄νουν χρηµατοδοτικου΄ς πο΄ρους, υπο΄ τους ο΄ρους που
προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α, για να στηρι΄ξουν τις
διαδικασι΄ας τοπικη΄ς ανα΄πτυξης·

—

ο ιδιωτικο΄ς τοµε΄ας,

—

οι οικονοµικοι΄και κοινωνικοι΄ εται΄ροι, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων,

—

η κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, σε κα΄θε της µορφη΄, συ΄µφωνα
µε τα εθνικα΄ χαρακτηριστικα΄.

2.
Η αναγνω΄ριση των µη κυβερνητικω
΄ ν φορε΄ων, απο΄ τα µε΄ρη,
εξαρτα΄ται απο΄ το βαθµο΄ στον οποι΄ο αυτοι΄ καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες
του πληθυσµου΄, απο΄ τις συγκεκριµε΄νες αρµοδιο΄τητε΄ς τους και
απο΄ το κατα΄ πο΄σον η οργα΄νωση και διαχει΄ριση΄ τους ει΄ναι
δηµοκρατικη΄ και διαφανη΄ς.
'Αρθρο 7
Α ν α΄ π τ υ ξ η ι κ α ν ο τ η΄ τ ω ν

—

εµπλε΄κονται στην εκτε΄λεση σχεδι΄ων και προγραµµα΄των
συνεργασι΄ας, σε τοµει΄ς που τους αφορου΄ν η΄ σε αυτου΄ς στους
οποι΄ους ΄εχουν συγκριτικο΄ πλεονε΄κτηµα·

Η συµβολη΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στην ανα΄πτυξη µπορει΄ να
αυξηθει΄ µε΄σω της ενι΄σχυσης των κοινοτικω΄ν οργανω΄σεων και των
µη κυβερνητικω΄ν µη κερδοσκοπικω
΄ ν οργανω΄σεων, σε ο΄λες τις
περιοχε΄ς συνεργασι΄ας. Προς του΄το απαιτει΄ται:

—

λαµβα΄νουν στη΄ριξη για την ανα΄πτυξη ικανοτη΄των σε κρι΄σιµους τοµει΄ς, µε στο΄χο την ενι΄σχυση των ικανοτη΄των αυτω΄ν,
ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την οργα΄νωση και εκπροσω΄πηση, καθω΄ς
και τη δηµιουργι΄α µηχανισµω΄ν διαβου΄λευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των διαυ΄λων επικοινωνι΄ας και διαλο΄γου, και για την
προω΄θηση στρατηγικω΄ν συµµαχιω΄ν.

—

ενθα΄ρρυνση και στη΄ριξη της συ΄στασης και ανα΄πτυξης αυτω΄ν
των οργανω΄σεων,

—

προ΄βλεψη µηχανισµω΄ν για τη συµµετοχη΄ των οργανω΄σεων
αυτω΄ν στο σχεδιασµο΄, την εκτε΄λεση και την αξιολο΄γηση
αναπτυξιακω΄ν στρατηγικω΄ν και προγραµµα΄των.
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'Αρθρο 8
Π ο λ ι τ ι κ ο΄ ς δ ι α΄ λ ο γ ο ς

1.
Τα µε΄ρη πραγµατοποιου΄ν σε τακτα΄ διαστη΄µατα συνολικο΄,
ισο΄ρροπο και ουσιαστικο΄ πολιτικο΄ δια΄λογο που οδηγει΄ σε αµοιβαι΄ες δεσµευ΄σεις.

2.
Στο΄χος του διαλο΄γου ει΄ναι η ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν, η
ενθα΄ρρυνση της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης και η διευκο΄λυνση του
καθορισµου΄ κοινω΄ν προτεραιοτη΄των και προγραµµα΄των δρα΄σης,
΄ετσι ω΄στε να αναγνωρι΄ζονται, ιδι΄ως, οι υφιστα΄µενοι δεσµοι΄ µεταξυ΄
΄ ν και των διαφο΄ρων
των διαφο΄ρων πτυχω΄ν των σχε΄σεων των µερω
χω΄ρων συνεργασι΄ας, ο΄πως προβλε΄πεται στην παρου΄σα συµφωνι΄α.
Ο δια΄λογος διευκολυ΄νει τις διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των µερω΄ν στο
πλαι΄σιο των διεθνω΄ν φο΄ρα. Μεταξυ΄ των στο΄χων του διαλο΄γου
περιλαµβα΄νεται και η προ΄ληψη καταστα΄σεων κατα΄ τις οποι΄ες ΄ενα
µε΄ρος µπορει΄ να κρι΄νει αναγκαι΄α την προσφυγη΄ στη ρη΄τρα µη
εκτε΄λεσης.

3.
Ο δια΄λογος καλυ΄πτει ο΄λους τους σκοπου΄ς και στο΄χους που
προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α καθω΄ς και ο΄λα τα ζητη΄µατα
κοινου΄, γενικου΄, περιφερειακου΄ η΄ υποπεριφερειακου΄ ενδιαφε΄ροντος. Με΄σω του διαλο΄γου, τα µε΄ρη συµβα΄λλουν στην ειρη΄νη,
την ασφα΄λεια και τη σταθερο΄τητα και προωθου΄ν ΄ενα σταθερο΄
και δηµοκρατικο΄ πολιτικο΄ περιβα΄λλον. Ο δια΄λογος καλυ΄πτει
στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας καθω΄ς και σφαιρικε΄ς και τοµεακε΄ς
πολιτικε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νου του περιβα΄λλοντος, του θε΄µατος
των φυ΄λων, της µετανα΄στευσης και ζητηµα΄των που αφορου΄ν την
πολιτιστικη΄ κληρονοµια΄.

4.
Ο δια΄λογος εστια΄ζεται, µεταξυ΄ α΄λλων, σε συγκεκριµε΄να
πολιτικα΄ ζητη΄µατα αµοιβαι΄ου η΄ γενικου΄ ενδιαφε΄ροντος για την
επι΄τευξη των στο΄χων της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ο΄πως το εµπο΄ριο
ο΄πλων, οι υπε΄ρογκες στρατιωτικε΄ς δαπα΄νες, τα ναρκωτικα΄ και το
οργανωµε΄νο ΄εγκληµα, η εθνικη΄, η θρησκευτικη΄ η΄ η φυλετικη΄
δια΄κριση. Ο δια΄λογος καλυ΄πτει επι΄σης την εκτι΄µηση, σε τακτικη΄
βα΄ση, των εξελι΄ξεων ο΄σον αφορα΄ το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των
του ανθρω΄που, των δηµοκρατικω΄ν αρχω΄ν, του κρα΄τους δικαι΄ου
και της χρηστη΄ς διαχει΄ρισης.

5.
Οι πολιτικε΄ς ευρει΄ας βα΄σης για την προω
΄ θηση της ειρη΄νης
και την προ΄ληψη, διαχει΄ριση και επι΄λυση βι΄αιων συγκρου΄σεων,
κατε΄χουν εξε΄χοντα ρο΄λο στον παρο΄ντα δια΄λογο, καθω΄ς και η
ανα΄γκη να λαµβα΄νεται πλη΄ρως υπο΄ψη ο στο΄χος της ειρη΄νης και
της δηµοκρατικη΄ς σταθερο΄τητας, κατα΄ τον προσδιορισµο΄ των
περιοχω΄ν προτεραιο΄τητας για τη συνεργασι΄α.

6.
Ο δια΄λογος διεξα΄γεται µε ευε΄λικτο τρο΄πο. Ο δια΄λογος ει΄ναι
επι΄σηµος η΄ ανεπι΄σηµος ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες και διεξα΄γεται
εντο΄ς και εκτο΄ς του θεσµικου΄ πλαισι΄ου, µε την κατα΄λληλη
µορφη΄, και στο κατα΄λληλο επι΄πεδο, συµπεριλαµβανοµε΄νου του
περιφερειακου΄, υποπεριφερειακου΄ η΄ εθνικου΄ επιπε΄δου.

7.
Στον δια΄λογο αυτο΄ν συµµετε΄χουν περιφερειακε΄ς και υποπεριφερειακε΄ς οργανω΄σεις καθω΄ς και εκπρο΄σωποι των οργανω΄σεων
της κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ ν.

'Αρθρο 9
΄ δ ε ς σ τ ο ι χ ε ΄ο
Ο υ σ ι ω΄ δ η σ τ ο ι χ ε ΄α
ι και θεµελιω
ι

1.
Η συνεργασι΄α αποσκοπει΄ στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη, µε επι΄κεντρο τον α΄νθρωπο, ο οποι΄ος ει΄ναι ο κυ΄ριος πρωταγωνιστη΄ς και
δικαιου΄χος της ανα΄πτυξης· του΄το συνεπα΄γεται το σεβασµο΄ και την
προω΄θηση του συνο΄λου των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που.

Ο σεβασµο΄ς ο΄λων των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και των
θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των θεµελιωδω΄ν
κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των, της δηµοκρατι΄ας που βασι΄ζεται στο
κρα΄τος δικαι΄ου και της διαφανου΄ς και υπευ΄θυνης διαχει΄ρισης,
αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης.

2.
Τα µε΄ρη τηρου΄ν τις διεθνει΄ς υποχρεω΄σεις και δεσµευ΄σεις
τους ο΄σον αφορα΄ το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που.
Επιβεβαιω΄νουν την προση΄λωση΄ τους στον σεβασµο΄ της αξιοπρε΄πειας και των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, που αποτελου΄ν νο΄µιµη
επιδι΄ωξη των ατο΄µων και των λαω΄ν. Τα δικαιω΄µατα του ανθρω΄που
ει΄ναι παγκο΄σµια, αδιαι΄ρετα και αλληλε΄νδετα. Τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση να προωθη΄σουν και να προστατευ΄σουν ο΄λες τις
θεµελιω΄δεις ελευθερι΄ες και δικαιω΄µατα του ανθρω΄που, αστικα΄ και
πολιτικα΄, οικονοµικα΄, κοινωνικα΄ και πολιτιστικα΄. Στο πλαι΄σιο αυτο΄,
τα µε΄ρη διακηρυ΄σσουν την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν.

Τα µε΄ρη διακηρυ΄σσουν ο΄τι ο εκδηµοκρατισµο΄ς, η ανα΄πτυξη και η
προστασι΄α των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν και δικαιωµα΄των του
ανθρω΄που ει΄ναι αλληλε΄νδετα και ενισχυ΄ονται αµοιβαι΄α. Οι
δηµοκρατικε΄ς αρχε΄ς ει΄ναι παγκοσµι΄ως αναγνωρισµε΄νες αρχε΄ς, επι΄
των οποι΄ων βασι΄ζεται η οργα΄νωση του κρα΄τους για τη διασφα΄λιση
της νοµιµο΄τητας της εξουσι΄ας του, της νοµιµο΄τητας των δρα΄σεω΄ν
΄ νται στο συνταγµατικο΄, νοµοθετικο΄ και κανοτου, που αντανακλω
νιστικο΄ συ΄στηµα, και η υ΄παρξη συλλογικω΄ν µηχανισµω΄ν. Βα΄σει των
οικουµενικα΄ αναγνωρισµε΄νων αρχω΄ν, κα΄θε χω΄ρα αναπτυ΄σσει τη
δηµοκρατικη΄ της παιδει΄α.
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Η δοµη΄ της κυβε΄ρνησης και οι αρµοδιο΄τητες των διαφο΄ρων
εξουσιω΄ν βασι΄ζονται στο κρα΄τος δικαι΄ου, που συνεπα΄γεται, ιδι΄ως,
αποτελεσµατικα΄ και προσιτα΄ νοµικα΄ ΄ενδικα µε΄σα, ανεξα΄ρτητο
συ΄στηµα δικαιοσυ΄νης που διασφαλι΄ζει την ισο΄τητα ενω
΄ πιον του
δικαι΄ου και εκτελεστικη΄ εξουσι΄α πλη΄ρως υπαγο΄µενη στο δι΄καιο.
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'Αρθρο 10
Λ ο ι π α΄ σ τ ο ι χ ε ΄α
ι τ ο υ π ο λ ι τ ι κ ο υ΄ π ε ρ ι β α΄ λ λ ο ν τ ο ς

1.
Τα µε΄ρη θεωρου΄ν ο΄τι τα ακο΄λουθα στοιχει΄α συµβα΄λλουν
στη διατη΄ρηση και παγιοποι΄ηση σταθερου΄ και δηµοκρατικου΄
πολιτικου΄ περιβα΄λλοντος:
Ο σεβασµο΄ς των δικαιωµα΄των του ανθρω
΄ που, των δηµοκρατικω΄ν
αρχω΄ν και του κρα΄τους δικαι΄ου, επι΄ του οποι΄ου βασι΄ζεται η
εταιρικη΄ σχε΄ση ΑΚΕ-ΕΕ, αποτελου΄ν τη βα΄ση των εσωτερικω΄ν και
διεθνω΄ν πολιτικω΄ν των µερω΄ν και ουσιω΄δη στοιχει΄α της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

3.
Στο πλαι΄σιο ενο΄ς πολιτικου΄ και θεσµικου΄ περιβα΄λλοντος το
οποι΄ο υποστηρι΄ζει τα δικαιω΄µατα του ανθρω΄που, τις δηµοκρατικε΄ς
αρχε΄ς και το κρα΄τος δικαι΄ου, χρηστη΄ διαχει΄ριση ει΄ναι η διαφανη΄ς
και υπευ΄θυνη διαχει΄ριση των ανθρω΄πινων, φυσικω΄ν, οικονοµικω΄ν
και χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων προς ο΄φελος της δι΄καιης και αειφο΄ρου
ανα΄πτυξης. Περιλαµβα΄νει σαφει΄ς διαδικασι΄ες αποφα΄σεων σε επι΄πεδο δηµοσι΄ων αρχω΄ν, διαφανη΄ και υπευ΄θυνα ο΄ργανα, υπεροχη΄
του δικαι΄ου κατα΄ τη διαχει΄ριση και κατανοµη΄ των πο΄ρων και
ανα΄πτυξη ικανοτη΄των για την εκπο΄νηση και εκτε΄λεση µε΄τρων τα
οποι΄α στοχευ΄ουν, ειδικο΄τερα, στην προ΄ληψη και καταστολη΄ της
διαφθορα΄ς.

Η χρηστη΄ διαχει΄ριση, που αποτελει΄ τη βα΄ση της εταιρικη΄ς σχε΄σης
ΑΚΕ-ΕΕ, ενισχυ΄ει τις εσωτερικε΄ς και διεθνει΄ς πολιτικε΄ς των µερω΄ν
και αποτελει΄ θεµελιω΄δες στοιχει΄ο της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Τα
µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι µο΄νο σοβαρε΄ς περιπτω΄σεις διαφθορα΄ς,
συµπεριλαµβανοµε΄νης και της δωροδοκι΄ας που την προκαλει΄,
ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 97, αποτελου΄ν παραβι΄αση του στοιχει΄ου
αυτου΄.

4.
Η εταιρικη΄ σχε΄ση στηρι΄ζει ενεργα΄ την προω΄θηση των
δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, τις διαδικασι΄ες εκδηµοκρατισµου΄, την
σταθεροποι΄ηση του κρα΄τους δικαι΄ου και τη χρηστη΄ διαχει΄ριση.

Οι τοµει΄ς αυτοι΄ αποτελου΄ν σηµαντικο΄ θε΄µα του πολιτικου΄ διαλο΄γου. Στο πλαι΄σιο του διαλο΄γου αυτου΄, τα µε΄ρη αποδι΄δουν
ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στις υπο΄ εξε΄λιξη αλλαγε΄ς και στη συνε΄χιση της
προο΄δου που ΄εχει επιτευχθει΄. Αυτη΄ η τακτικη΄ εκτι΄µηση λαµβα΄νει
υπο΄ψη το οικονοµικο΄, κοινωνικο΄, πολιτιστικο΄ και ιστορικο΄ πλαι΄σιο
κα΄θε χω΄ρας.

Επιπλε΄ον, στους τοµει΄ς αυτου΄ς εστια΄ζεται η στη΄ριξη των αναπτυξιακω΄ν στρατηγικω΄ν. Η Κοινο΄τητα παρε΄χει στη΄ριξη στις πολιτικε΄ς,
θεσµικε΄ς και νοµικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και στην ανα΄πτυξη των
ικανοτη΄των του δηµο΄σιου και ιδιωτικου΄ τοµε΄α και της κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν, στο πλαι΄σιο στρατηγικω΄ν που απο΄ κοινου΄ συµφωνου΄νται µεταξυ΄ του συγκεκριµε΄νου κρα΄τους και της Κοινο΄τητας.

—

αειφο΄ρος και δι΄καιη ανα΄πτυξη που συνεπα΄γεται, µεταξυ΄
α΄λλων, προ΄σβαση στους παραγωγικου΄ς πο΄ρους, τις θεµελιω΄δεις υπηρεσι΄ες και τη δικαιοσυ΄νη,

—

µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ µιας δραστη΄ριας και οργανωµε΄νης
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α.

2.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι αρχε΄ς της ελευ΄θερης οικονοµι΄ας, βασιζο΄µενες σε διαφανει΄ς κανο΄νες ανταγωνισµου΄ και υγιει΄ς
οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς πολιτικε΄ς, συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη
των στο΄χων της εταιρικη΄ς σχε΄σης.

'Αρθρο 11
Π ο λ ι τ ι κ ΄ε ς υ π ΄ε ρ τ η ς ε ι ρ η΄ ν η ς , π ρ ο΄ λ η ψ η κ α ι
ε π ΄λ
ι υ σ η τ ω ν σ υ γ κ ρ ο υ΄ σ ε ω ν

1.
Τα µε΄ρη ακολουθου΄ν δραστη΄ρια, συνεκτικη΄ και ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ για την ειρη΄νη και για την προ΄ληψη και επι΄λυση
των συγκρου΄σεων, εντο΄ς του πλαισι΄ου της εταιρικη΄ς σχε΄σης. Η
πολιτικη΄ αυτη΄ βασι΄ζεται στην αρχη΄ της αυτοδια΄θεσης. Εστια΄ζεται
ιδι΄ως στην ανα΄πτυξη περιφερειακη΄ς, υποπεριφερειακη΄ς και εθνικη΄ς
ικανο΄τητας και στην ΄εγκαιρη προ΄ληψη βι΄αιων συγκρου΄σεων,
εντοπι΄ζοντας α΄µεσα τις βαθυ΄τερες αιτι΄ες και συνδυα΄ζοντας κατα΄λληλα ο΄λα τα διαθε΄σιµα µε΄σα.

2.
Οι δραστηριο΄τητες στο χω΄ρο της σταθεροποι΄ησης της
ειρη΄νης, της προ΄ληψης και διευθε΄τησης των συγκρου΄σεων,
αποσκοπου΄ν κυρι΄ως στη διασφα΄λιση της ισορροπι΄ας ο΄σον αφορα΄
τις πολιτικε΄ς, οικονοµικε΄ς, κοινωνικε΄ς και πολιτιστικε΄ς ευκαιρι΄ες
µεταξυ΄ ο΄λων των τµηµα΄των της κοινωνι΄ας, στην ενι΄σχυση της
δηµοκρατικη΄ς νοµιµο΄τητας και της αποτελεσµατικο΄τητας της
διαχει΄ρισης, στη δηµιουργι΄α αποτελεσµατικω΄ν µηχανισµω΄ν ο΄σον
αφορα΄ την ειρηνικη΄ διευθε΄τηση των διαφορω΄ν µεταξυ΄ των συµφερο΄ντων των διαφο΄ρων οµα΄δων, στην προσε΄γγιση των διαφο΄ρων
αντιτιθε΄µενων τµηµα΄των της κοινωνι΄ας καθω΄ς και στην ενθα΄ρρυνση
µιας δραστη΄ριας και οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

3.
Επιπλε΄ον, στις σχετικε΄ς δραστηριο΄τητες περιλαµβα΄νονται,
µεταξυ΄ α΄λλων, στη΄ριξη των προσπαθειω΄ν διαµεσολα΄βησης, διαπραγµατευ΄σεων και συµφιλι΄ωσης, της αποτελεσµατικη΄ς περιφερειακη΄ς
διαχει΄ρισης των κοινω΄ν, σπα΄νιων φυσικω΄ν πο΄ρων, της αποστρα΄τευσης και επανε΄νταξης των πρω΄ην πολεµιστω΄ν στην κοινωνι΄α, της
ρυ΄θµισης του προβλη΄µατος των στρατευµε΄νων παιδιω΄ν, καθω΄ς και
των προσπαθειω΄ν για κατα΄λληλη δρα΄ση ω΄στε να τεθου΄ν λογικα΄
ο΄ρια στις στρατιωτικε΄ς δαπα΄νες και το εµπο΄ριο ο΄πλων, µεταξυ΄
α΄λλων, µε΄σω της στη΄ριξης της προω΄θησης και εφαρµογη΄ς των
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προτυ΄πων και των κωδι΄κων συµπεριφορα΄ς που ΄εχουν συµφωνηθει΄.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, ιδιαι΄τερη ΄εµφαση δι΄δεται στην καταπολε΄µηση
των ναρκω΄ν ξηρα΄ς κατα΄ προσωπικου΄ καθω΄ς και στην καταπολε΄µηση
του παρα΄νοµου εµπορι΄ου και της υπερβολικη΄ς και ανεξε΄λεγκτης
δια΄δοσης και σω΄ρευσης φορητω΄ν ο΄πλων και ελαφρου΄ εξοπλισµου΄.

15.12.2000

'Αρθρο 13
Μ ε τ α ν α΄ σ τ ε υ σ η

1.
Το ζη΄τηµα της µετανα΄στευσης αποτελει΄ αντικει΄µενο λεπτοµερου΄ς διαλο΄γου στο πλαι΄σιο της εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΕ.
4.
Σε περιπτω΄σεις βι΄αιων συγκρου΄σεων, τα µε΄ρη λαµβα΄νουν
κα΄θε κατα΄λληλο µε΄τρο για να παρεµποδι΄σουν την ΄ενταση της βι΄ας,
να περιορι΄σουν την εδαφικη΄ της εξα΄πλωση και να διευκολυ΄νουν
την ειρηνικη΄ επι΄λυση των διαφορω΄ν. ∆ι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄
ω΄στε να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι για τη συνεργασι΄α χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς και τους στο΄χους της
εταιρικη΄ς σχε΄σης και για την παρεµπο΄διση της εκτροπη΄ς της
χρη΄σης των πο΄ρων για πολεµικου΄ς σκοπου΄ς.

5.
Στις περιο΄δους που ΄επονται των συγκρου΄σεων, τα µε΄ρη
προβαι΄νουν σε κα΄θε κατα΄λληλη ενε΄ργεια για να διευκολυ΄νουν την
επα΄νοδο σε µια σταθερη΄, χωρι΄ς βι΄α και βιω΄σιµη κατα΄σταση. Τα
µε΄ρη διασφαλι΄ζουν τη δηµιουργι΄α των αναγκαι΄ων δεσµω΄ν µεταξυ΄
µε΄τρων ΄εκτακτης ανα΄γκης, αποκατα΄στασης και αναπτυξιακη΄ς
συνεργασι΄ας.

'Αρθρο 12
΄ν
΄ν
Σ υ ν ο χ η΄
των
κοινοτικω
πολιτικω
και
α ν τ ΄κ
ι τ υ π ο΄ ς τ ο υ ς σ τ η ν ε κ τ ΄ε λ ε σ η τ η ς π α ρ ο υ΄ σ α ς
σ υ µ φ ω ν ΄α
ι ς
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 96, στην περι΄πτωση που η
Κοινο΄τητα προτι΄θεται, κατα΄ την α΄σκηση των αρµοδιοτη΄των της, να
λα΄βει µε΄τρο το οποι΄ο ενδε΄χεται να επηρεα΄σει τα συµφε΄ροντα των
κρατω΄ν ΑΚΕ, ο΄σον αφορα΄ τους στο΄χους της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
ενηµερω΄νει εγκαι΄ρως τα κρα΄τη αυτα΄ σχετικα΄ µε τις προθε΄σεις της.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η Επιτροπη΄ ανακοινω΄νει ταυτο΄χρονα στη
Γραµµατει΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ την προ΄ταση΄ της για τα µε΄τρα αυτα΄.
Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, µπορου΄ν να ζητηθου΄ν πληροφορι΄ες υ΄στερα
απο΄ πρωτοβουλι΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ.
Εφο΄σον ζητηθει΄, πραγµατοποιου΄νται αµε΄σως διαβουλευ΄σεις, ω΄στε
να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι ανησυχι΄ες τους ο΄σον αφορα΄ την επι΄πτωση
των µε΄τρων αυτω΄ν, πριν ληφθει΄ τελικη΄ απο΄φαση.
Μετα΄ τις διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς, τα κρα΄τη ΑΚΕ µπορου΄ν επιπλε΄ον
να διαβιβα΄σουν γραπτω΄ς τις ανησυχι΄ες τους στην Κοινο΄τητα το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ και να υποβα΄λουν προτα΄σεις για τροποποιη΄σεις υποδεικνυ΄οντας τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο ει΄ναι δυνατο΄ να
καλυφθου΄ν οι ανησυχι΄ες αυτε΄ς.

Τα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν τις ισχυ΄ουσες υποχρεω΄σεις και δεσµευ΄σεις
κατα΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο, ο΄σον αφορα΄ το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των
του ανθρω΄που και την κατα΄ργηση κα΄θε µορφη΄ς δια΄κρισης, ιδι΄ως
λο΄γω καταγωγη΄ς, φυ΄λου, φυλη΄ς, γλω΄σσας και θρησκει΄ας.

2.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να λα΄βουν υπο΄ψη ο΄τι η εταιρικη΄ σχε΄ση
συνεπα΄γεται, ο΄σον αφορα΄ τη µετανα΄στευση, δι΄καιη µεταχει΄ριση
των υπηκο΄ων τρι΄της χω΄ρας οι οποι΄οι διαµε΄νουν νο΄µιµα στην
επικρα΄τεια΄ τους, πολιτικη΄ ΄ενταξης µε στο΄χο τη διασφα΄λιση, για
τους υπηκο΄ους αυτου΄ς, ανα΄λογων δικαιωµα΄των και υποχρεω΄σεων
ο΄πως και για τους υπηκο΄ους τους, προω΄θηση της µη δια΄κρισης
στην οικονοµικη΄, κοινωνικη΄ και πολιτιστικη΄ ζωη΄ και ανα΄πτυξη
µε΄τρων κατα΄ του ρατσισµου΄ και της ξενοφοβι΄ας.

3.
Η µεταχει΄ριση την οποι΄α παρε΄χει κα΄θε κρα΄τος µε΄λος στους
εργαζο΄µενους των χωρω΄ν ΑΚΕ οι οποι΄οι νο΄µιµα απασχολου΄νται
στην επικρα΄τεια΄ του, δεν συνεπα΄γεται διακρι΄σεις λο΄γω εθνικο΄τητας,
ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους εργασι΄ας, την αµοιβη΄ και την απο΄λυση,
σε σχε΄ση µε τους δικου΄ς του υπηκο΄ους. Επιπλε΄ον, κα΄θε κρα΄τος
ΑΚΕ παρε΄χει παρο΄µοια µεταχει΄ριση χωρι΄ς διακρι΄σεις στους εργαζο΄µενους που ει΄ναι υπη΄κοοι κρα΄τους µε΄λους.

4.
Τα µε΄ρη θεωρου΄ν ο΄τι οι στρατηγικε΄ς που αποβλε΄πουν στον
περιορισµο΄ της ΄ενδειας, στη βελτι΄ωση του βιοτικου΄ επιπε΄δου και
των συνθηκω΄ν εργασι΄ας, στη δηµιουργι΄α απασχο΄λησης και στην
ανα΄πτυξη της κατα΄ρτισης, συµβα΄λλουν µακροπρο΄θεσµα στην
οµαλοποι΄ηση των µεταναστευτικω΄ν ρευµα΄των.

Τα µε΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη, στο πλαι΄σιο των αναπτυξιακω΄ν
στρατηγικω΄ν και του εθνικου΄ και περιφερειακου΄ προγραµµατισµου΄,
τους διαρθρωτικου΄ς περιορισµου΄ς που συνδε΄ονται µε το φαινο΄µενο
της µετανα΄στευσης, µε σκοπο΄ την στη΄ριξη της οικονοµικη΄ς και
κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης των περιφερειω΄ν απο΄ τις οποι΄ες προε΄ρχονται
οι µετανα΄στες και τον περιορισµο΄ της ΄ενδειας.

Αν η Κοινο΄τητα δεν αποδεχθει΄ τις παρατηρη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ,
τα ενηµερω΄νει σχετικα΄, το ταχυ΄τερο δυνατο΄, αναφε΄ροντας τους
λο΄γους.

Η Κοινο΄τητα στηρι΄ζει, µε΄σω εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν προγραµµα΄των συνεργασι΄ας, την κατα΄ρτιση των υπηκο΄ων ΑΚΕ στη χω΄ρα
καταγωγη΄ς, σε α΄λλη χω΄ρα ΑΚΕ η΄ σε κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης. 'Οσον αφορα΄ την κατα΄ρτιση σε κρα΄τος µε΄λος, τα µε΄ρη
διασφαλι΄ζουν ο΄τι αυτη΄ η ενε΄ργεια κατα΄ρτισης ΄εχει ως στο΄χο την
επαγγελµατικη΄ επανε΄νταξη των υπηκο΄ων ΑΚΕ στη χω΄ρα καταγωγη΄ς
τους.

Τα κρα΄τη ΑΚΕ ενηµερω΄νονται επι΄σης σχετικα΄ µε την ΄εναρξη ισχυ΄ος
των αποφα΄σεων αυτω΄ν, πριν απο΄ την εφαρµογη΄ τους, εφο΄σον ει΄ναι
δυνατο΄ν.

Τα µε΄ρη αναπτυ΄σσουν προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας για να διευκολυ΄νουν την προ΄σβαση φοιτητω΄ν απο΄ κρα΄τη ΑΚΕ στην εκπαι΄δευση,
ιδι΄ως µε τη χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν επικοινωνι΄ας.
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a)

Στο πλαι΄σιο του πολιτικου΄ διαλο΄γου, το Συµβου΄λιο
Υπουργω΄ν εξετα΄ζει ζητη΄µατα που προκυ΄πτουν απο΄ την
παρα΄νοµη µετανα΄στευση, µε στο΄χο την καθιε΄ρωση,
ο΄που, των µε΄σων για µια πολιτικη΄ προ΄ληψης.

β)

Στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν, ειδικο΄τερα, να
διασφαλι΄σουν το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των και της
αξιοπρε΄πειας των ατο΄µων σε οποιαδη΄ποτε διαδικασι΄α
΄ ρα
για την επα΄νοδο παρα΄νοµων µεταναστω΄ν στη χω
καταγωγη΄ς. Προς του΄το, οι αρµο΄διες αρχε΄ς παρε΄χουν
τις αναγκαι΄ες διοικητικε΄ς διευκολυ΄νσεις για την επα΄νοδο΄ τους.

γ)

Για τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, οι
αναφερο΄µενες στην παρου΄σα παρα΄γραφο υποχρεω΄σεις ισχυ΄ουν µο΄νο για τα προ΄σωπα που
θεωρου΄νται υπη΄κοοι΄ τους, για τους σκοπου΄ς της
Κοινο΄τητας, συ΄µφωνα µε τη δη΄λωση αριθ. 2 που
επισυνα΄πτεται στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας. Για τα κρα΄τη ΑΚΕ, οι
υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρου΄σα
παρα΄γραφο, ισχυ΄ουν µο΄νο ΄εναντι των προσω΄πων
που θεωρου΄νται υπη΄κοοι τους, συ΄µφωνα µε την
εθνικη΄ τους νοµοθεσι΄α.
ii)

Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν περαιτε΄ρω ο΄τι:
i)
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κα΄θε κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης αποδε΄χεται την επιστροφη΄ και επα΄νοδο κα΄θε υπηκο΄ου
της ο οποι΄ος βρι΄σκεται παρα΄νοµα στην επικρα΄τεια
κρα΄τους ΑΚΕ, κατο΄πιν αιτη΄σεως του κρα΄τους
αυτου΄ και χωρι΄ς περαιτε΄ρω διατυπω΄σεις,
κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ αποδε΄χεται την επιστροφη΄ και
επα΄νοδο κα΄θε υπηκο΄ου του ο οποι΄ος βρι΄σκεται
παρα΄νοµα στην επικρα΄τεια κρα΄τους µε΄λους της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, αφου΄ το ζητη΄σει αυτο΄ το
κρα΄τος µε΄λος και χωρι΄ς περαιτε΄ρω διατυπω΄σεις.

αφου΄ το ζητη΄σει ΄ενα µε΄ρος, πραγµατοποιου΄νται
διαπραγµατευ΄σεις µε τα κρα΄τη ΑΚΕ, µε στο΄χο τη
συ΄ναψη, καλη΄ τη πι΄στη και βα΄σει των σχετικω΄ν
κανο΄νων του διεθνου΄ς δικαι΄ου, των διµερω΄ν συµφωνιω΄ν που αφορου΄ν συγκεκριµε΄νες υποχρεω΄σεις
για την επιστροφη΄ και επα΄νοδο των υπηκο΄ων τους.
Οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς, εφο΄σον ΄ενα µε΄ρος το θεωρει΄
αναγκαι΄ο, προβλε΄πουν επι΄σης ρυθµι΄σεις για την
επα΄νοδο υπηκο΄ων τρι΄της χω΄ρας και απατρι΄δων. Οι
συµφωνι΄ες αυτε΄ς προβλε΄πουν λεπτοµερει΄ς ρυθµι΄σεις για τις κατηγορι΄ες προσω
΄ πων που
καλυ΄πτονται απο΄ τις διατα΄ξεις αυτε΄ς καθω΄ς και
τις λεπτοµε΄ρειες επιστροφη΄ς και επανο΄δου.
Παρε΄χεται στα κρα΄τη ΑΚΕ η δε΄ουσα συνδροµη΄
για την εφαρµογη΄ των εν λο΄γω συµφωνιω΄ν.

Τα κρα΄τη µε΄λη και τα κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν
στους υπηκο΄ους τους, προς τον σκοπο΄ αυτο΄, τα
κατα΄λληλα ΄εγγραφα ταυτο΄τητας.

iii)

για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος σηµει΄ου γ), ως
«µε΄ρη» νοου΄νται η Κοινο΄τητα, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
αυτη΄ς και κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ.

ΜΕΡΟΣ 2
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 14
Μ ε ι κ τ α΄ ο΄ ρ γ α ν α
'Οργανα της παρου΄σας συµφωνι΄ας ει΄ναι το Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν, η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων και η Συνε΄λευση 'Ισης
Εκπροσω΄πησης.

'Αρθρο 15

Το Συµβου΄λιο συνε΄ρχεται, κατα΄ κανο΄να, µι΄α φορα΄ το χρο΄νο µε
πρωτοβουλι΄α του Προε΄δρου και ο΄ποτε το κρι΄νει αναγκαι΄ο, σε
µορφη΄ και γεωγραφικη΄ συ΄νθεση ανα΄λογη µε τα υπο΄ εξε΄ταση
ζητη΄µατα.

2.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΄εχει τις ακο΄λουθες αρµοδιο΄τητες:
α)

πραγµατοποιει΄ τον πολιτικο΄ δια΄λογο,

β)

καθορι΄ζει τις γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις και λαµβα΄νει τις αναγκαι΄ες
αποφα΄σεις για την εκτε΄λεση των διατα΄ξεων της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς
σε συγκεκριµε΄νους τοµει΄ς που προβλε΄πονται απο΄ την
παρου΄σα συµφωνι΄α η΄ σε κα΄θε α΄λλο τοµε΄α ο οποι΄ος θεωρει΄ται
σκο΄πιµος, και ο΄σον αφορα΄ τις διαδικασι΄ες,

γ)

εξετα΄ζει και επιλυ΄ει κα΄θε ζη΄τηµα που ενδε΄χεται να παρεµποδι΄σει την αποτελεσµατικη΄ και ουσιαστικη΄ εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας η΄ που θα µπορου΄σε να παρακωλυ΄σει την
επι΄τευξη των στο΄χων της,

Τ ο Σ υ µ β ο υ΄ λ ι ο τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ω΄ ν

1.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν αποτελει΄ται, αφενο΄ς, απο΄ µε΄λη
του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και µε΄λη της Επιτροπη΄ς
των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, αφετε΄ρου, απο΄ ΄ενα µε΄λος της
κυβε΄ρνησης κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ.

Η προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ασκει΄ται εναλλακτικα΄
απο΄ ΄ενα µε΄λος του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και ΄ενα
µε΄λος της κυβε΄ρνησης κρα΄τους ΑΚΕ.
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εξασφαλι΄ζει την αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α των µηχανισµω΄ν
διαβου΄λευσης.

3.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν αποφασι΄ζει µε κοινη΄ συµφωνι΄α
των µερω΄ν. Οι διαδικασι΄ες του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ει΄ναι
΄εγκυρες µο΄νο εφο΄σον το η΄µισυ των µελω΄ν του Συµβουλι΄ου της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, ΄ενα µε΄λος της Επιτροπη΄ς και τα δυ΄ο τρι΄τα
των µελω΄ν που εκπροσωπου΄ν τις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ
ει΄ναι παρο΄ντα. Κα΄θε µε΄λος του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν
που αδυνατει΄ να παρι΄σταται µπορει΄ να αντιπροσωπευ΄εται. Ο
αντιπρο΄σωπος ασκει΄ ο΄λα τα δικαιω΄µατα του εν λο΄γω µε΄λους.
Μπορει΄ να λαµβα΄νει αποφα΄σεις δεσµευτικε΄ς για τα µε΄ρη και να
εκδι΄δει ψηφι΄σµατα-πλαι΄σιο, συστα΄σεις και γνω΄µες. Εξετα΄ζει και
λαµβα΄νει υπο΄ψη ψηφι΄σµατα και συστα΄σεις που εκδι΄δει η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν πραγµατοποιει΄ συνεχη΄ δια΄λογο µε
τους εκπροσω΄πους των κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν εται΄ρων και
α΄λλους παρα΄γοντες της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στις χω΄ρες ΑΚΕ
και την ΕΕ. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄, οι διαβουλευ΄σεις δυ΄νανται να
λαµβα΄νουν χω΄ρα παρα΄λληλα µε τις συνεδρια΄σεις του.
4.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν δυ΄ναται να αναθε΄τει αρµοδιο΄τητες στην Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων.

3.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων εγκρι΄νει τον εσωτερικο΄ της
κανονισµο΄ εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
'Αρθρο 17
΄ πησης
Η Σ υ ν ΄ε λ ε υ σ η ' Ι σ η ς Ε κ π ρ ο σ ω
1.
Η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης αποτελει΄ται απο΄ ισα΄ριθµους αντιπροσω΄πους της ΕΕ και των ΑΚΕ. Τα µε΄λη της Συνε΄λευσης
'Ισης Εκπροσω΄πησης ει΄ναι, αφενο΄ς, µε΄λη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και, αφετε΄ρου, µε΄λη Κοινοβουλι΄ου, η΄, εν απουσι΄α αυτω΄ν,
αντιπρο΄σωποι που ορι΄ζει το Κοινοβου΄λιο κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ.
Ελλει΄ψει Κοινοβουλι΄ου, η παρουσι΄α αντιπροσω΄που του εν λο΄γω
κρα΄τους ΑΚΕ υπο΄κειται στην προηγου΄µενη ΄εγκριση της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω΄πησης.
2.
Ο ρο΄λος της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω΄πησης, ως συµβουλευτικου΄ οργα΄νου, περιλαµβα΄νει τα εξη΄ς:
—

προω΄θηση των δηµοκρατικω΄ν διαδικασιω΄ν µε΄σω διαλο΄γου
και διαβουλευ΄σεων,

—

προω΄θηση της καλυ΄τερης κατανο΄ησης µεταξυ΄ των λαω΄ν
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και των λαω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ,
ευαισθητοποι΄ηση της κοινη΄ς γνω΄µης στα αναπτυξιακα΄
ζητη΄µατα,

—

συζη΄τηση θεµα΄των που αφορου΄ν την ανα΄πτυξη και την
εταιρικη΄ σχε΄ση ΑΚΕ-ΕΕ,

—

΄εκδοση ψηφισµα΄των και υποβολη΄ συστα΄σεων στο Συµβου΄λιο
των Υπουργω΄ν για την επι΄τευξη των στο΄χων της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

5.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν εγκρι΄νει τον εσωτερικο΄ του
κανονισµο΄ εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
'Αρθρο 16
Η Ε π ι τ ρ ο π η΄ τ ω ν Π ρ ΄ε σ β ε ω ν
1.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων αποτελει΄ται, αφενο΄ς, απο΄ τον
µο΄νιµο αντιπρο΄σωπο κα΄θε κρα΄τους µε΄λους στην ΕΕ και απο΄ ΄εναν
αντιπρο΄σωπο της Επιτροπη΄ς και, αφετε΄ρου, απο΄ τον επικεφαλη΄ς
της αποστολη΄ς κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ στην ΕΕ.
Η Προεδρι΄α της Επιτροπη΄ς των Πρε΄σβεων ασκει΄ται εναλλακτικα΄
απο΄ ΄εναν µο΄νιµο αντιπρο΄σωπο κρα΄τους µε΄λους τον οποι΄ο ορι΄ζει η
Κοινο΄τητα, και ΄εναν επικεφαλη΄ς αποστολη΄ς που εκπροσωπει΄
κρα΄τος ΑΚΕ και ορι΄ζεται απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ.

15.12.2000

3.
Η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης συνε΄ρχεται δυ΄ο φορε΄ς
τον χρο΄νο σε ολοµε΄λεια, εναλλακτικα΄ στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και
σε κρα΄τος ΑΚΕ. Για την ενι΄σχυση της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης
και της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των εθνικω΄ν κοινοβουλι΄ων, οι
συνεδρια΄σεις µεταξυ΄ µελω΄ν Κοινοβουλι΄ου της ΕΕ και των χωρω΄ν
ΑΚΕ µπορου΄ν να πραγµατοποιου΄νται σε περιφερειακο΄ η΄ υποπεριφερειακο΄ επι΄πεδο.

2.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων επικουρει΄ το Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν στην εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων του και εκτελει΄ κα΄θε
εντολη΄ που της αναθε΄τει το Συµβου΄λιο. Στο πλαι΄σιο αυτο΄,
παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, καθω΄ς και
τις προο΄δους που σηµειω΄νονται για την επι΄τευξη των στο΄χων που
καθορι΄ζονται σ' αυτη΄ν.

Η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης διοργανω΄νει τακτικε΄ς επαφε΄ς µε
εκπροσω΄πους των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν εται΄ρων ΑΚΕ-ΕΕ
και α΄λλους φορει΄ς της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, προκειµε΄νου να
λα΄βει τη γνω΄µη τους σχετικα΄ µε την επι΄τευξη των στο΄χων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων συνεδρια΄ζει τακτικα΄, ιδι΄ως για την
προετοιµασι΄α των συνο΄δων του Συµβουλι΄ου και ο΄ταν κρι΄νεται
αναγκαι΄ο.

4.
Η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης εγκρι΄νει τον εσωτερικο΄
της κανονισµο΄ εντο΄ς ΄εξι µηνω΄ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

15.12.2000
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ΜΕΡΟΣ 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Αρθρο 18
Οι στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας βασι΄ζονται στις αναπτυξιακε΄ς στρα-

τηγικε΄ς και την οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α, που ει΄ναι
αλληλε΄νδετες και συµπληρωµατικε΄ς. Τα µε΄ρη εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι
προσπα΄θειες που αναλαµβα΄νονται στους προαναφερο΄µενους
τοµει΄ς ενισχυ΄ονται αµοιβαι΄α.

TΙΤΛΟΣ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικο΄ πλαι΄σιο

η συνεργασι΄α παρε΄χει ΄ενα συνεκτικο΄ βασικο΄ πλαι΄σιο στη΄ριξης για
τις οικει΄ες αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς των ΑΚΕ, εξασφαλι΄ζοντας
συµπληρωµατικο΄τητα και αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ των διαφο΄ρων
αυτω΄ν στοιχει΄ων. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, καθω΄ς και στο πλαι΄σιο των
αναπτυξιακω΄ν πολιτικω΄ν και µεταρρυθµι΄σεων που εφαρµο΄ζουν τα
κρα΄τη ΑΚΕ, οι στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ αποσκοπου΄ν:

'Αρθρο 19
Α ρ χ ΄ε ς κ α ι σ τ ο΄ χ ο ι

1.
Κεντρικο΄ς στο΄χος της συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ ει΄ναι ο περιορισµο΄ς, και τελικα΄, η εξαφα΄νιση, της ΄ενδειας, η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη
και η προοδευτικη΄ ενσωµα΄τωση των χωρω΄ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια
οικονοµι΄α. Στην περι΄πτωση αυτη΄, το πλαι΄σιο συνεργασι΄ας και οι
προσανατολισµοι΄ προσαρµο΄ζονται στις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες κα΄θε
χω΄ρας ΑΚΕ, προωθου΄ν την τοπικη΄ αυτοδια΄θεση των οικονοµικω΄ν
και κοινωνικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων και την ενσωµα΄τωση των φορε΄ων
του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν στην αναπτυξιακη΄ διαδικασι΄α.

2.
Η συνεργασι΄α αναφε΄ρεται στα συµπερα΄σµατα των διασκε΄ψεων των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και στους στο΄χους, σκοπου΄ς και
προγρα΄µµατα δρα΄σης που συµφωνου΄νται σε διεθνε΄ς επι΄πεδο καθω΄ς
και στην παρακολου΄θηση΄ τους, ως βα΄ση των αρχω΄ν της ανα΄πτυξης.
Η συνεργασι΄α αναφε΄ρεται επι΄σης στους στο΄χους της διεθνου΄ς
συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη και, ειδικο΄τερα, δι΄νεται ιδιαι΄τερη
προσοχη΄ στη δηµιουργι΄α ποιοτικω΄ν και ποσοτικω΄ν δεικτω΄ν προο΄δου.

3.
Οι κυβερνη΄σεις και µη κρατικοι΄ φορει΄ς κα΄θε χω΄ρας ΑΚΕ
πραγµατοποιου΄ν διαβουλευ΄σεις σχετικα΄ µε τις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς της χω΄ρας και την Κοινοτικη΄ στη΄ριξη.

α)

στην επι΄τευξη ταχει΄ας και συνεχου΄ς οικονοµικη΄ς µεγε΄θυνσης
που δηµιουργει΄ θε΄σεις εργασι΄ας, στην ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄ τοµε΄α, στην αυ΄ξηση της απασχο΄λησης, στη βελτι΄ωση
της προ΄σβασης σε παραγωγικου΄ς πο΄ρους και οικονοµικε΄ς
δραστηριο΄τητες και στην ενι΄σχυση της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης,

β)

στην προω΄θηση της ανθρω΄πινης και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης,
ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η ευρει΄α και δι΄καιη κατανοµη΄ των
οφελω΄ν της µεγε΄θυνσης και να προωθει΄ται η ισο΄τητα των
φυ΄λων,

γ)

στην προω΄θηση των πολιτιστικω΄ν αξιω΄ν των κοινοτη΄των και
της αλληλεπι΄δραση΄ς τους µε τα κοινωνικα΄, πολιτικα΄ και
οικονοµικα΄ στοιχει΄α,

δ)

στην προω΄θηση των θεσµικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων και της
ανα΄πτυξης, στην ενι΄σχυση των θεσµω΄ν που ει΄ναι αναγκαι΄οι
για τη σταθεροποι΄ηση της δηµοκρατι΄ας, για τη χρηστη΄
διαχει΄ριση και για αποτελεσµατικε΄ς και ανταγωνιστικε΄ς ελευ΄θερες οικονοµι΄ες, και στην δηµιουργι΄α ικανοτη΄των για την
ανα΄πτυξη και την εταιρικη΄ σχε΄ση, και

ε)

στην προω΄θηση της αειφο΄ρου διαχει΄ρισης του περιβα΄λλοντος, της ανανε΄ωσης και των ορθω
΄ ν πρακτικω΄ν, καθω΄ς και
στη διατη΄ρηση των φυσικω΄ν πο΄ρων.

'Αρθρο 20
Η π ρ ο σ ΄ε γ γ ι σ η

1.
Οι στο΄χοι της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη µεταξυ΄ ΑΚΕΕΚ επιδιω΄κονται µε΄σω ολοκληρωµε΄νων στρατηγικω΄ν, οι οποι΄ες
περιλαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα, σε τοπικο΄ επι΄πεδο, οικονοµικα΄,
κοινωνικα΄, πολιτιστικα΄, περιβαλλοντικα΄ και θεσµικα΄ στοιχει΄α. 'Ετσι,

2.
Λαµβα΄νεται συστηµατικα΄ υπο΄ψη η ενσωµα΄τωση των εξη΄ς
θεµατικω΄ν η΄ διατοµεακω΄ν ζητηµα΄των, σε ο΄λους τους χω΄ρους
συνεργασι΄ας: ζητη΄µατα που αφορου΄ν το φυ΄λο, ζητη΄µατα που
αφορου΄ν το περιβα΄λλον, ανα΄πτυξη των θεσµω΄ν και δηµιουργι΄α
ικανοτη΄των. Οι χω΄ροι αυτοι΄ ει΄ναι επι΄σης επιλε΄ξιµοι για κοινοτικη΄
στη΄ριξη.
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3.
Τα λεπτοµερη΄ κει΄µενα ο΄σον αφορα΄ τους στο΄χους και τις
στρατηγικε΄ς της αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας, ιδι΄ως τις τοµεακε΄ς
πολιτικε΄ς και στρατηγικε΄ς, περιλαµβα΄νονται σε συ΄νοψη, ο΄που
εκτι΄θενται οι γενικε΄ς επιχειρησιακε΄ς κατευθυ΄νσεις σε συγκεκριµε΄νους χω΄ρους η΄ τοµει΄ς συνεργασι΄ας. Τα κει΄µενα αυτα΄ µπορου΄ν να
αναθεωρηθου΄ν, επανεξεταστου΄ν η΄/και τροποποιηθου΄ν απο΄ το
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν βα΄σει συ΄στασης της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τοµει΄ς στη΄ριξης

ΤΜΗΜΑ 1

γ)

α)

της δηµιουργι΄ας η΄/και ενι΄σχυσης των χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων,
µε τη µορφη΄ επενδυτικω΄ν κεφαλαι΄ων,

β)

της βελτι΄ωσης της προ΄σβασης σε βασικε΄ς εισροε΄ς, ο΄πως
πληροφορι΄ες που αφορου΄ν τις επιχειρη΄σεις και συµβουλευτικε΄ς υπηρεσι΄ες, υπηρεσι΄ες µελετω΄ν η΄ τεχνικη΄ς βοη΄θειας,

γ)

της ενι΄σχυσης των εξαγωγικω΄ν δραστηριοτη΄των, ιδι΄ως µε΄σω
της δηµιουργι΄ας ικανοτη΄των σε ο΄λους τους συνδεο΄µενους µε
τις συναλλαγε΄ς τοµει΄ς, και

δ)

της ενθα΄ρρυνσης των διασυνδε΄σεων, των δικτυ΄ων και της
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων
αυτω΄ν που αφορου΄ν τη µεταβι΄βαση τεχνολογι΄ας και τεχνογνωσι΄ας (σε εθνικο΄, περιφερειακο΄ επι΄πεδο και επι΄πεδο ΑΚΕΕΕ), καθω΄ς και των εταιρικω΄ν σχε΄σεων µε ιδιωτικου΄ς ξε΄νους
επενδυτε΄ς, συ΄µφωνα µε τους στο΄χους και τις γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις της συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για την ανα΄πτυξη.

'Αρθρο 21

1.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις αναγκαι΄ες οικονοµικε΄ς και θεσµικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και πολιτικε΄ς, σε εθνικο΄ η΄/και περιφερειακο΄
επι΄πεδο, µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α ευνοϊκου΄ κλι΄µατος για τις
ιδιωτικε΄ς επενδυ΄σεις, και την ανα΄πτυξη ενο΄ς δυναµικου΄, βιω΄σιµου
και ανταγωνιστικου΄ ιδιωτικου΄ τοµε΄α. Επιπλε΄ον, µε τη συνεργασι΄α
στηρι΄ζεται:
α)

η προω΄θηση διαλο΄γου και συνεργασι΄ας µεταξυ΄ ιδιωτικου΄ και
δηµο΄σιου τοµε΄α,

β)

η ανα΄πτυξη επιχειρηµατικω΄ν προσο΄ντων και επιχειρηµατικου΄
πνευ΄µατος,

γ)

η ιδιωτικοποι΄ηση και µεταρρυ΄θµιση των επιχειρη΄σεων, και

δ)

η ανα΄πτυξη και ο εκσυγχρονισµο΄ς των συστηµα΄των διαµεσολα΄βησης και διαιτησι΄ας.

2.
Επι΄σης, η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας,
της διαθεσιµο΄τητας και της προ΄σβασης στις χρηµατοπιστωτικε΄ς
και µη χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται στις ιδιωτικε΄ς
επιχειρη΄σεις, θεσµοθετηµε΄νες και µη, µε΄σω:
α)

β)

της αποδε΄σµευσης και της ενεργοποι΄ησης της ιδιωτικη΄ς
αποταµι΄ευσης, εγχω΄ριας και αλλοδαπη΄ς, για τη χρηµατοδο΄τηση ιδιωτικω΄ν επιχειρη΄σεων, µε΄σω της στη΄ριξης πολιτικω΄ν
εκσυγχρονισµου΄ του χρηµατοπιστωτικου΄ τοµε΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της κεφαλαιαγορα΄ς, των χρηµατοπιστωτικω΄ν
οργανισµω΄ν και των βιω΄σιµων χρηµατοδοτικω΄ν πρα΄ξεων
περιορισµε΄νης κλι΄µακας,
της ανα΄πτυξης και της ενι΄σχυσης επιχειρηµατικω΄ν θεσµω΄ν και
ενδια΄µεσων οργανω΄σεων, ενω΄σεων, εµπορικω΄ν επιµελητηρι΄ων
και τοπικω΄ν φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν απο΄ τον ιδιωτικο΄
τοµε΄α, που στηρι΄ζουν τις επιχειρη΄σεις και τους παρε΄χουν µη
χρηµατοδοτικε΄ς υπηρεσι΄ες, ο΄πως υπηρεσι΄ες στη΄ριξης στον
επαγγελµατικο΄, τεχνικο΄, διαχειριστικο΄, επιµορφωτικο΄ και
εµπορικο΄ τοµε΄α, και

της στη΄ριξης θεσµω΄ν, προγραµµα΄των, δραστηριοτη΄των και
πρωτοβουλιω΄ν που συµβα΄λλουν στην ανα΄πτυξη και δια΄δοση
τεχνολογιω΄ν, τεχνογνωσι΄ας και ορθω΄ν πρακτικω΄ν σε ο΄λους
τους τοµει΄ς της διοι΄κησης επιχειρη΄σεων.

3.
Η συνεργασι΄α προωθει΄ την ανα΄πτυξη των επιχειρη΄σεων µε΄σω
της χρηµατοδο΄τησης, διευκολυ΄νσεων για την παροχη΄ εγγυη΄σεων
και τεχνικη΄ς στη΄ριξης, που αποσκοπου΄ν στην ενθα΄ρρυνση και
στη΄ριξη της δηµιουργι΄ας, συ΄στασης, επε΄κτασης, διαφοροποι΄ησης,
αποκατα΄στασης, αναδια΄ρθρωσης, εκσυγχρονισµου΄ η΄ ιδιωτικοποι΄η΄ ν επιχειρη΄σεων σε
σης δυναµικω΄ν, βιω΄σιµων και ανταγωνιστικω
ο΄λους τους οικονοµικου΄ς τοµει΄ς, καθω΄ς και ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν φορε΄ων, ο΄πως οργανισµω΄ν χρηµατοδο΄τησης της
ανα΄πτυξης και οργανισµω΄ν χορη΄γησης επιχειρηµατικου΄ κεφαλαι΄ου
και εταιρειω΄ν χρηµατοδοτικη΄ς µι΄σθωσης, µε΄σω των εξη΄ς:

΄πτυξη
΄ ανα
Οικονοµικη

Α ν α΄ π τ υ ξ η τ ω ν ε π ε ν δ υ΄ σ ε ω ν κ α ι τ ο υ ι δ ι ω τ ι κ ο υ΄
τ ο µ ΄ε α
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4.
Με τη συνεργασι΄α στηρι΄ζεται η ανα΄πτυξη πολυ΄ µικρω΄ν
επιχειρη΄σεων µε΄σω της βελτιωµε΄νης προ΄σβασης σε χρηµατοπιστωτικε΄ς και µη χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες, η κατα΄λληλη πολιτικη΄
και το ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο για την ανα΄πτυξη΄ τους και παρε΄χονται
υπηρεσι΄ες κατα΄ρτισης και πληροφο΄ρησης για την βε΄λτιστη
πρακτικη΄ σε θε΄µατα πολυ΄ µικρω΄ν χρηµατοδοτη΄σεων.
5.
Η στη΄ριξη στις επενδυ΄σεις και στην ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄
τοµε΄α περιλαµβα΄νει δρα΄σεις και πρωτοβουλι΄ες σε επι΄πεδο µακροµεσο και µικροοικονοµικο΄.
'Αρθρο 22
Μ α κ ρ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ΄ε ς κ α ι δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ΄ε ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ΄σ
ι ε ι ς κ α ι π ο λ ι τ ι κ ΄ε ς
1.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες των χωρω΄ν ΑΚΕ για
την επι΄τευξη:
α)

µακροοικονοµικη΄ς µεγε΄θυνσης και σταθεροποι΄ησης µε΄σω
πειθαρχηµε΄νης φορολογικη΄ς και νοµισµατικη΄ς πολιτικη΄ς, που
συµβα΄λλει στη µει΄ωση του πληθωρισµου΄ και περιορι΄ζει τις
εξωτερικε΄ς και φορολογικε΄ς ανισορροπι΄ες, στην ενι΄σχυση της
φορολογικη΄ς πειθαρχι΄ας, βελτιω΄νοντας τη δηµοσιονοµικη΄
διαφα΄νεια και αποτελεσµατικο΄τητα, την ποιο΄τητα, τον δι΄καιο
χαρακτη΄ρα και τη συ΄νθεση της φορολογικη΄ς πολιτικη΄ς, και

15.12.2000

β)
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'Αρθρο 23

διαρθρωτικω΄ν πολιτικω΄ν που αποσκοπου΄ν στην ενι΄σχυση του
ρο΄λου των διαφο΄ρων φορε΄ων, ιδι΄ως του ιδιωτικου΄ τοµε΄α
και στη βελτι΄ωση του κλι΄µατος για την ανα΄πτυξη των
επιχειρη΄σεων, των επενδυ΄σεων και της απασχο΄λησης, καθω΄ς
και:
i)

στην ελευθε΄ρωση των συναλλαγω΄ν και του καθεστω΄τος
συναλλα΄γµατος και της µετατρεψιµο΄τητας των τρεχουσω΄ν λογαριασµω΄ν, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις ιδιαι΄τερες
συνθη΄κες που επικρατου΄ν σε κα΄θε χω΄ρα,

ii)

στην ενι΄σχυση των µεταρρυθµι΄σεων στην αγορα΄ εργασι΄ας και προϊο΄ντων,

iii)

στην προαγωγη΄ της µεταρρυ΄θµισης του χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος, που συµβα΄λλει στην ανα΄πτυξη βιω΄σιµων τραπεζικω΄ν και µη τραπεζικω΄ν συστηµα΄των, κεφαλαιαγορω΄ν και χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των πολυ΄ µικρω΄ν χρηµατοδοτη΄σεων,

iv)

v)

στη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας των ιδιωτικω΄ν και δηµο΄σιων
υπηρεσιω΄ν, και

Α ν α΄ π τ υ ξ η τ ο υ ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο υ΄ τ ο µ ΄ε α
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις αειφο΄ρες πολιτικε΄ς και θεσµικε΄ς
µεταρρυθµι΄σεις καθω΄ς και τις επενδυ΄σεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για
την ΄ση
ι προ΄σβαση στις οικονοµικε΄ς δραστηριο΄τητες και στους
παραγωγικου΄ς πο΄ρους, ιδι΄ως:
α)

την ανα΄πτυξη συστηµα΄των κατα΄ρτισης που συµβα΄λλουν στην
αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας στον θεσµοθετηµε΄νο και µη
θεσµοθετηµε΄νο τοµε΄α,

β)

το κεφα΄λαιο, τις πιστω΄σεις, τη γη, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα
δικαιω΄µατα ιδιοκτησι΄ας και εκµετα΄λλευσης,

γ)

την ανα΄πτυξη στρατηγικω΄ν για την υ΄παιθρο που αποσκοπου΄ν
στη δηµιουργι΄α πλαισι΄ου για συλλογικο΄ αποκεντρωµε΄νο
σχεδιασµο΄, την κατανοµη΄ και διαχει΄ριση των πο΄ρων,

δ)

τις στρατηγικε΄ς γεωργικη΄ς παραγωγη΄ς, τις εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς πολιτικε΄ς επισιτιστικη΄ς ασφα΄λειας, την αειφο΄ρο
ανα΄πτυξη των υδα΄τινων και αλιευτικω΄ν πο΄ρων καθω΄ς και των
θαλα΄σσιων πο΄ρων εντο΄ς της αποκλειστικη΄ς οικονοµικη΄ς
ζω΄νης των κρατω΄ν ΑΚΕ. Κα΄θε συµφωνι΄α την οποι΄α µπορει΄ να
διαπραγµατευθει΄ η Κοινο΄τητα µε τα κρα΄τη ΑΚΕ, πρε΄πει να
συµβιβα΄ζεται δεο΄ντως µε τις στρατηγικε΄ς ανα΄πτυξης στο
χω΄ρο αυτο΄,

ε)

την οικονοµικη΄ και τεχνολογικη΄ υποδοµη΄ και υπηρεσι΄ες,
΄ ν, των τηλεπικοινωνιασυµπεριλαµβανοµε΄νων των µεταφορω
κω΄ν συστηµα΄των, των επικοινωνιακω
΄ ν υπηρεσιω΄ν και της
ανα΄πτυξης της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν,

στην ενθα΄ρρυνση της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και
της προοδευτικη΄ς ενσωµα΄τωσης των µακροοικονοµικω΄ν
και νοµισµατικω΄ν πολιτικω΄ν.

2.
Ο σχεδιασµο΄ς των µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω΄ν και των
προγραµµα΄των διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς αντανακλα΄ το κοινωνικοπολιτικο΄ πλαι΄σιο και τη θεσµικη΄ ικανο΄τητα των εµπλεκοµε΄νων
χωρω΄ν, ΄εχει θετικο΄ αντι΄κτυπο στον περιορισµο΄ της ΄ενδειας και στην
προ΄σβαση στις κοινωνικε΄ς υπηρεσι΄ες, και βασι΄ζεται στις εξη΄ς
αρχε΄ς:
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α)

τα κρα΄τη ΑΚΕ ει΄ναι καταρχη΄ν αρµο΄δια για την ανα΄λυση των
προς επι΄λυση προβληµα΄των, το σχεδιασµο΄ και την εκτε΄λεση
των µεταρρυθµι΄σεων,

στ) την ανα΄πτυξη ανταγωνιστικου΄ βιοµηχανικου΄, εξορυκτικου΄
και ενεργειακου΄ τοµε΄α, µε την παρα΄λληλη ενθα΄ρρυνση της
συµµετοχη΄ς και ανα΄πτυξης του ιδιωτικου΄ τοµε΄α,

β)

τα προγρα΄µµατα στη΄ριξης προσαρµο΄ζονται στην ιδιαι΄τερη
κατα΄σταση κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ και λαµβα΄νουν ιδιαι΄τερα
υπο΄ψη τις κοινωνικε΄ς, πολιτιστικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς
συνθη΄κες των κρατω΄ν αυτω΄ν,

ζ)

την ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
προω΄θησης των δι΄καιων συναλλαγω΄ν,

η)

την ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄, χρηµατοδοτικου΄ και
τραπεζικου΄ τοµε΄α καθω΄ς και α΄λλων υπηρεσιω΄ν,

θ)

την ανα΄πτυξη του τουρισµου΄, και

ι)

την ανα΄πτυξη της υποδοµη΄ς και των υπηρεσιω΄ν στο χω΄ρο
της επιστη΄µης, της τεχνολογι΄ας και της ΄ερευνας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ενι΄σχυσης, µεταφορα΄ς και απορρο΄φησης των
νε΄ων τεχνολογιω΄ν,

ια)

την ενι΄σχυση των ικανοτη΄των σε παραγωγικου΄ς τοµει΄ς, ιδι΄ως
στον δηµο΄σιο και ιδιωτικο΄ τοµε΄α.

γ)

αναγνωρι΄ζεται και γι΄νεται σεβαστο΄ το δικαι΄ωµα των κρατω΄ν
ΑΚΕ να προσδιορι΄ζουν την κατευ΄θυνση και την ιερα΄ρχηση
των αναπτυξιακω΄ν στρατηγικω΄ν και προτεραιοτη΄των,

δ)

ο ρυθµο΄ς υλοποι΄ησης των µεταρρυθµι΄σεων πρε΄πει να ει΄ναι
ρεαλιστικο΄ς και ανα΄λογος µε τις ικανο΄τητες και τους πο΄ρους
κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ, και

ε)

βελτι΄ωση της επικοινωνι΄ας και της πληροφο΄ρησης των
πληθυσµω΄ν ο΄σον αφορα΄ τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς
µεταρρυθµι΄σεις και πολιτικε΄ς.
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'Αρθρο 24

γ)

στην ενσωµα΄τωση δηµογραφικω΄ν ζητηµα΄των στις αναπτυξιακε΄ς στρατηγικε΄ς, για τη βελτι΄ωση της αναπαραγωγικη΄ς
υγει΄ας, της στοιχειω΄δους υγειονοµικη΄ς περι΄θαλψης, του
οικογενειακου΄ σχεδιασµου΄ και στην προ΄ληψη του σεξουαλικου΄ ακρωτηριασµου΄ των γυναικω΄ν,

δ)

στην προω΄θηση της καταπολε΄µησης του ιου΄ ΗΙV/AIDS,

ε)

στην εξασφα΄λιση της υδροδο΄τησης των νοικοκυριω΄ν και της
προ΄σβασης σε πο΄σιµο νερο΄, καθω΄ς και στην εξασφα΄λιση
αποχετευτικου΄ συστη΄µατος,

Τ ο υ ρ ι σ µ ο΄ ς

Η συνεργασι΄α αποσκοπει΄ στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη της τουριστικη΄ς
βιοµηχανι΄ας στις χω΄ρες ΑΚΕ και στις υποπεριφε΄ρειες, αναγνωρι΄ζοντας την αυξανο΄µενη σηµασι΄α που αυτη΄ ΄εχει για την ανα΄πτυξη
του τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν στις χω΄ρες ΑΚΕ και την επε΄κταση των
΄ ν αυτω΄ν, την ικανο΄τητα΄ της να
συνολικω΄ν συναλλαγω΄ν των χωρω
τονω΄νει α΄λλους τοµει΄ς οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας και τον
ενδεχο΄µενο ρο΄λο της για την εξα΄λειψη της ΄ενδειας.

Τα προγρα΄µµατα και σχε΄δια συνεργασι΄ας στηρι΄ζουν τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν οι χω΄ρες ΑΚΕ για την δηµιουργι΄α και
΄ ν και θεσµικω
΄ ν πλαισι΄ων και των πο΄ρων για
βελτι΄ωση των νοµικω
την χα΄ραξη και εφαρµογη΄ αειφο΄ρων πολιτικω΄ν και προγραµµα΄των
στον τοµε΄α του τουρισµου΄ καθω΄ς και, µεταξυ΄ α΄λλων, για τη
βελτι΄ωση της ανταγωνιστικη΄ς θε΄σης του τοµε΄α, ιδι΄ως των ΜΜΕ,
για τη στη΄ριξη και προω
΄ θηση των επενδυ΄σεων, για την ανα΄πτυξη
προϊο΄ντων περιλαµβανοµε΄νης της ανα΄πτυξης των εγχω΄ριων καλλιε΄ ν ΑΚΕ και για την ενι΄σχυση των δεσµω
΄ ν µεταξυ΄
ργειω΄ν των χωρω
του τουρισµου΄ και α΄λλων τοµε΄ων οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας.

ΤΜΗΜΑ 2

΄ πινη ανα
΄ πτυξη
΄ και ανθρω
Κοινωνικη

'Αρθρο 25
Α ν α΄ π τ υ ξ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο υ΄ τ ο µ ΄ε α

1.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες των κρατω΄ν ΑΚΕ για
την ανα΄πτυξη γενικω΄ν και τοµεακω΄ν πολιτικω΄ν και µεταρρυθµι΄σεων, µε τις οποι΄ες βελτιω΄νεται η κα΄λυψη, η ποιο΄τητα και η
προ΄σβαση στις βασικε΄ς κοινωνικε΄ς υποδοµε΄ς και υπηρεσι΄ες και
λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι τοπικε΄ς ανα΄γκες και τα ιδιαι΄τερα αιτη΄µατα
΄ ν οµα΄δων, περιορι΄ζοντας µε
των πλε΄ον ευπαθω΄ν και µειονεκτουσω
τον τρο΄πο αυτο΄ την α΄νιση προ΄σβαση στις υπηρεσι΄ες αυτε΄ς. ∆ι΄δεται
ιδιαι΄τερη προσοχη΄ για την εξασφα΄λιση επαρκω΄ν δηµοσιονοµικω΄ν
πο΄ρων στους κοινωνικου΄ς τοµει΄ς. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η συνεργασι΄α
αποσκοπει΄:
α)

β)

στ) στην εξασφα΄λιση σε ο΄λους αξιοπρεπου΄ς και φθηνη΄ς στε΄γης,
µε΄σω της στη΄ριξης κοινωνικω΄ν στεγαστικω΄ν προγραµµα΄των,
και στη βελτι΄ωση της αστικη΄ς ανα΄πτυξης, και
ζ)

στην περαιτε΄ρω προω΄θηση των συλλογικω΄ν µεθο΄δων κοινωνικου΄ διαλο΄γου καθω΄ς και στον σεβασµο΄ των θεµελιωδω΄ν
κοινωνικω΄ν δικαιωµα΄των.

2.
Η συνεργασι΄α παρε΄χει επι΄σης στη΄ριξη στη δηµιουργι΄α
ικανοτη΄των σε κοινωνικου΄ς τοµει΄ς, ο΄πως: προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης
για το σχεδιασµο΄ κοινωνικω΄ν πολιτικω΄ν και συ΄γχρονων µεθο΄δων
διαχει΄ρισης κοινωνικω΄ν ΄εργων και προγραµµα΄των, πολιτικε΄ς που
ευνοου΄ν την τεχνολογικη΄ καινοτοµι΄α και την ΄ερευνα, δηµιουργι΄α
τοπικη΄ς πραγµατογνωµοσυ΄νης και προω΄θηση εταιρικω΄ν σχε΄σεων,
καθω΄ς και διοργα΄νωση συζητη΄σεων στρογγυλη΄ς τραπε΄ζης σε
εθνικο΄ η΄/και περιφερειακο΄ επι΄πεδο.

3.
Η συνεργασι΄α προωθει΄ και στηρι΄ζει την ανα΄πτυξη και
εφαρµογη΄ πολιτικω΄ν και συστηµα΄των κοινωνικη΄ς προστασι΄ας και
ασφα΄λειας, για την ενι΄σχυση της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς και την
προω΄θηση της αλληλοβοη΄θειας και της κοινοτικη΄ς αλληλεγγυ΄ης.
Η στη΄ριξη εστια΄ζεται, µεταξυ΄ α΄λλων, στην ανα΄πτυξη πρωτοβουλιω΄ν
που βασι΄ζονται στην οικονοµικη΄ αλληλεγγυ΄η, ιδι΄ως µε τη συ΄σταση
ταµει΄ων κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης, προσαρµοσµε΄νων στις τοπικε΄ς
ανα΄γκες και φορει΄ς.

'Αρθρο 26
Ζ η τ η΄ µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο υ΄ ν τ η ν ε ο λ α ΄ι α
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει επι΄σης την χα΄ραξη συνεκτικη΄ς και σφαιρικη΄ς
πολιτικη΄ς για την αξιοποι΄ηση του δυναµικου΄ της νεολαι΄ας, ω΄στε
αυτη΄ να εντα΄σσεται καλυ΄τερα στην κοινωνι΄α και να αξιοποιει΄
πλη΄ρως τις ικανο΄τητε΄ς της. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η συνεργασι΄α
στηρι΄ζει πολιτικε΄ς, µε΄τρα και ενε΄ργειες που αποσκοπου΄ν:
α)

στην προστασι΄α των δικαιωµα΄των των παιδιω΄ν και της
νεολαι΄ας, ιδι΄ως των κοριτσιω΄ν,

β)

στην αξιοποι΄ηση των ικανοτη΄των, της ενε΄ργειας, του πνευ΄µατος καινοτοµι΄ας και του δυναµικου΄ της νεολαι΄ας για να
ενισχυθου΄ν οι ευκαιρι΄ες στον οικονοµικο΄, κοινωνικο΄ και
πολιτιστικο΄ τοµε΄α και να αυξηθου΄ν οι ευκαιρι΄ες απασχο΄λησης
στον παραγωγικο΄ τοµε΄α,

στη βελτι΄ωση της εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης και στην
απο΄κτηση τεχνικω΄ν ικανοτη΄των και προσο΄ντων,
στη βελτι΄ωση των συστηµα΄των υγει΄ας και διατροφη΄ς, εξαφανι΄ζοντας την πει΄να και τον υποσιτισµο΄, στη διασφα΄λιση
επαρκου΄ς προσφορα΄ς τροφη΄ς και στην επισιτιστικη΄ ασφα΄λεια,

15.12.2000
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γ)

στην ενι΄σχυση των οργανω΄σεων των τοπικω΄ν κοινοτη΄των
ω΄στε να παρε΄χουν στα παιδια΄ ευκαιρι΄ες για την ανα΄πτυξη του
σωµατικου΄, ψυχολογικου΄, κοινωνικου΄ και οικονοµικου΄ τους
δυναµικου΄, και

δ)

στην επι΄σπευση της διαφοροποι΄ησης των οικονοµιω΄ν των
κρατω΄ν ΑΚΕ· και στον συντονισµο΄ και εναρµο΄νιση των
περιφερειακω΄ν και υποπεριφερειακω΄ν πολιτικω΄ν συνεργασι΄ας,
καθω΄ς και

δ)

στην επανε΄νταξη των παιδιω΄ν στην κοινωνι΄α, σε περιο΄δους
µετα΄ απο΄ συγκρου΄σεις, µε΄σω προγραµµα΄των αποκατα΄στασης.

ε)

στην προω΄θηση και επε΄κταση των συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των
χωρω΄ν ΑΚΕ, εντο΄ς αυτω΄ν και µε τρι΄τες χω΄ρες.
'Αρθρο 29

'Αρθρο 27

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ η΄ ο ι κ ο ν ο µ ι κ η΄ ο λ ο κ λ η΄ ρ ω σ η

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ η΄ α ν α΄ π τ υ ξ η
Η συνεργασι΄α στο χω΄ρο αυτο΄ αποσκοπει΄:
α)

στην ενσωµα΄τωση της πολιτιστικη΄ς δια΄στασης σε ο΄λα τα
επι΄πεδα της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη,

Στον χω΄ρο της περιφερειακη΄ς οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης, η συνεργασι΄α παρε΄χει στη΄ριξη:
α)

στην ανα΄πτυξη και ενι΄σχυση των ικανοτη΄των των:
i)

οργανισµω΄ν και οργανω
΄ σεων περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης που συγκροτου΄ν τα κρα΄τη ΑΚΕ για την προω΄θηση της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης,
και

ii)

εθνικω΄ν κυβερνη΄σεων και κοινοβουλι΄ων σε θε΄µατα
περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωση·

β)

στην αναγνω΄ριση, διατη΄ρηση και προω΄θηση των πολιτιστικω΄ν
αξιω΄ν και της πολιτιστικη΄ς ταυτο΄τητας για την διευκο΄λυνση
του διαπολιτισµικου΄ διαλο΄γου,

γ)

στην αναγνω΄ριση, διαφυ΄λαξη και προω΄θηση της αξι΄ας της
πολιτιστικη΄ς κληρονοµια΄ς καθω΄ς και στη στη΄ριξη της ανα΄πτυξης των ικανοτη΄των στον τοµε΄α αυτο΄, και

β)

στην ανα΄πτυξη πολιτιστικω΄ν βιοµηχανιω΄ν και στην αυ΄ξηση
των ευκαιριω΄ν προ΄σβασης στην αγορα΄ ο΄σον αφορα΄ τα
πολιτιστικα΄ αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες.

στην ενι΄σχυση της συµµετοχη΄ς των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων
χωρω΄ν ΑΚΕ στη δηµιουργι΄α περιφερειακω΄ν αγορω΄ν και στα
οφε΄λη που προκυ΄πτουν·

γ)

στην εφαρµογη΄ των πολιτικω΄ν τοµεακη΄ς µεταρρυ΄θµισης σε
περιφερειακο΄ επι΄πεδο·

δ)

στην ελευθε΄ρωση των συναλλαγω΄ν και των πληρωµω΄ν·

ε)

΄ ν ξε΄νων και εγχω΄ριων
στην προω΄θηση των διασυνοριακω
επενδυ΄σεων, και λοιπω΄ν περιφερειακω΄ν η΄ υποπεριφερειακω΄ν
πρωτοβουλιω΄ν οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης· και

δ)

ΤΜΗΜΑ 3

΄ συνεργασι΄α και ολοκλη
΄ρωση
Περιφερειακη

'Αρθρο 28
Γ ε ν ι κ η΄ π ρ ο σ ΄ε γ γ ι σ η
Η συνεργασι΄α παρε΄χει αποτελεσµατικη΄ βοη΄θεια για την επι΄τευξη
των στο΄χων και προτεραιοτη΄των, που ΄εχουν θε΄σει τα κρα΄τη ΑΚΕ
στο πλαι΄σιο της περιφερειακη΄ς και υποπεριφερειακη΄ς συνεργασι΄ας
και ολοκλη΄ρωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της διαπεριφερειακη΄ς
συνεργασι΄ας και της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των χωρω΄ν ΑΚΕ. Στην
περιφερειακη΄ συνεργασι΄α µπορει΄ επι΄σης να εµπλε΄κονται οι Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες και Εδα΄φη (ΥΧΕ) και οι ιδιαι΄τερα απο΄κεντρες
περιφε΄ρειες. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η στη΄ριξη της συνεργασι΄ας αποσκοπει΄:
α)

στην ενι΄σχυση της βαθµιαι΄ας ενσωµα΄τωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ
στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α,

β)

στην επιτα΄χυνση της οικονοµικη΄ς συνεργασι΄ας και ανα΄πτυξης, στο εσωτερικο΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ καθω΄ς και µεταξυ΄ των
περιφερειω΄ν αυτω΄ν,

γ)

στην προω΄θηση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας προσω΄πων,
αγαθω΄ν, υπηρεσιω΄ν, κεφαλαι΄ων, εργατικου΄ δυναµικου΄ και
τεχνολογι΄ας µεταξυ΄ των χωρω΄ν ΑΚΕ,

στ) στη συνεκτι΄µηση των επιπτω΄σεων του καθαρου΄ κο΄στους της
περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης στους δηµοσιονοµικου΄ς πο΄ρους
και το ισοζυ΄γιο πληρωµω΄ν.
'Αρθρο 30
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ η΄ σ υ ν ε ρ γ α σ ΄α
ι
1.
Η περιφερειακη΄ συνεργασι΄α καλυ΄πτει ποικι΄λους λειτουργικου΄ς και θεµατικου΄ς τοµει΄ς, στους οποι΄ους εµφανι΄ζονται κοινα΄
προβλη΄µατα, των οποι΄ων η επι΄λυση ει΄ναι δυνατο΄ να επιφε΄ρει
οικονοµι΄ες κλι΄µακας, ο΄πως µεταξυ΄ α΄λλων:
α)

τα ΄εργα υποδοµη΄ς, κυρι΄ως των µεταφορω
΄ ν και των επικοινωνιω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ασφα΄λεια΄ς τους, οι υπηρεσι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ανα΄πτυξης περιφερειακω΄ν
ευκαιριω΄ν στο χω΄ρο των Τεχνολογιω΄ν Πληροφο΄ρησης και
Επικοινωνι΄ας (ΤΠΕ),

β)

το περιβα΄λλον, η διαχει΄ριση των υδα΄τινων πο΄ρων και η
ενε΄ργεια,

γ)

η υγει΄α, η εκπαι΄δευση και η κατα΄ρτιση,

δ)

η ΄ερευνα και η τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη,
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ε)
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οι περιφερειακε΄ς πρωτοβουλι΄ες ετοιµο΄τητας για την αντιµετω΄πιση των καταστροφω΄ν και τον µετριασµο΄ των
επιπτω΄σεω΄ν τους, και

15.12.2000

iv)

προ΄σβαση σε παραγωγικου΄ς πο΄ρους, ιδι΄ως γη και
πιστω΄σεις καθω΄ς και αγορα΄ εργασι΄ας, και

v)

να λαµβα΄νονται ιδιαι΄τερα υπο΄ψη οι γυναι΄κες στις
περιπτω΄σεις ΄εκτακτης βοη΄θειας και ενεργειω΄ν αποκατα΄στασης.

στ) λοιπα΄ θε΄µατα, ο΄πως µεταξυ΄ α΄λλων, ο ΄ελεγχος των ο΄πλων, η
δρα΄ση κατα΄ των ναρκωτικω΄ν, το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα,
η νοµιµοποι΄ηση παρα΄νοµων εσο΄δων, η δωροδοκι΄α και η
διαφθορα΄.

'Αρθρο 32
2.
Η συνεργασι΄α παρε΄χει επι΄σης στη΄ριξη σε σχε΄δια και πρωτοβουλι΄ες συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των χωρω΄ν ΑΚΕ και στο εσωτερικο΄
της κα΄θε χω΄ρας.

΄ θηση και ανα΄πτυξη
3.
Η συνεργασι΄α συµβα΄λλει στην προω
περιφερειακου΄ πολιτικου΄ διαλο΄γου, σε θε΄µατα προ΄ληψης και
διευθε΄τησης των συγκρου΄σεων, δικαιωµα΄των του ανθρω΄που και
εκδηµοκρατισµου΄, ανταλλαγω΄ν, δικτυ΄ωσης και προω΄θησης της
κινητικο΄τητας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων ανα΄πτυξης, ιδι΄ως
της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

Π ε ρ ι β α΄ λ λ ο ν κ α ι φ υ σ ι κ ο ΄ι π ο΄ ρ ο ι
1.
Η συνεργασι΄α για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και
την αειφο΄ρο χρησιµοποι΄ηση και διαχει΄ριση των φυσικω΄ν πο΄ρων
αποσκοπει΄:
α)

στην ενσωµα΄τωση της αρχη΄ς της αειφο΄ρου διαχει΄ρισης του
περιβα΄λλοντος σε κα΄θε πτυχη΄ της αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας,
και στην υποστη΄ριξη προγραµµα΄των και σχεδι΄ων τα οποι΄α
εφαρµο΄ζονται απο΄ δια΄φορους φορει΄ς,

β)

στη δηµιουργι΄α η΄/και ενι΄σχυση της επιστηµονικη΄ς και τεχνικη΄ς ανθρω΄πινης και θεσµικη΄ς ικανο΄τητας για τη διαχει΄ριση
του περιβα΄λλοντος, για ο΄λους τους εµπλεκο΄µενους στα
θε΄µατα περιβα΄λλοντος,

γ)

΄ πιση
στη στη΄ριξη µε΄τρων και σχεδι΄ων σχετικα΄ µε την αντιµετω
λεπτω΄ν ζητηµα΄των αειφο΄ρου διαχει΄ρισης, καθω΄ς και ζητηµα΄των που συνδε΄ονται µε παρου΄σες και µελλοντικε΄ς περιφερειακε΄ς και διεθνει΄ς δεσµευ΄σεις, ο΄σον αφορα΄ τους ορυκτου΄ς και
φυσικου΄ς πο΄ρους, ο΄πως:

ΤΜΗΜΑ 4

΄ και οριζο΄ντια ζητη
΄µατα
Θεµατικα

'Αρθρο 31
Θ ΄ε µ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο υ΄ ν τ α δ υ΄ ο φ υ΄ λ α

i)

τροπικα΄ δα΄ση, υδα΄τινοι πο΄ροι, παρα΄κτιοι, θαλα΄σσιοι και
αλιευτικοι΄ πο΄ροι, α΄γρια ζωη΄, εδα΄φη, βιοποικιλο΄τητα,

Η συνεργασι΄α συµβα΄λλει στην ενι΄σχυση πολιτικω΄ν και προγραµµα΄των που βελτιω΄νουν, διασφαλι΄ζουν και διευρυ΄νουν την ΄ση
ι
συµµετοχη΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν σε κα΄θε σφαι΄ρα της οικονοµικη΄ς,
κοινωνικη΄ς και πολιτιστικη΄ς ζωη΄ς. Η συνεργασι΄α συµβα΄λλει
στη βελτι΄ωση της προ΄σβασης των γυναικω΄ν σε ο΄λους τους
απαιτου΄µενους πο΄ρους για την πλη΄ρη α΄σκηση των θεµελιωδω΄ν
δικαιωµα΄των τους. Ειδικο΄τερα, η συνεργασι΄α δηµιουργει΄ το κατα΄λληλο πλαι΄σιο:

ii)

προστασι΄α των ευαι΄σθητων οικοσυστηµα΄των (π.χ.
κοραλλιογενει΄ς ζω΄νες),

iii)

ανανεω΄σιµες πηγε΄ς ενε΄ργειας, κυρι΄ως ηλιακη΄ ενε΄ργεια
και ενεργειακη΄ αποτελεσµατικο΄τητα,

iv)

αειφο΄ρος ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου και των πο΄λεων,

για την ενσωµα΄τωση του θε΄µατος των φυ΄λων σε κα΄θε επι΄πεδο
της αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
µακροοικονοµικω΄ν πολιτικω
΄ ν, στρατηγικω΄ν και ενεργειω
΄ ν,
και

v)

απερη΄µωση, ξηρασι΄α και αποψι΄λωση των δασω΄ν,

vi)

ανα΄πτυξη καινοτο΄µων λυ΄σεων για την αντιµετω΄πιση
αστικω΄ν περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των, και

α)

β)

vii) προω΄θηση αειφο΄ρου τουρισµου΄.

για την προω΄θηση της λη΄ψης ειδικω΄ν θετικω΄ν µε΄τρων υπε΄ρ
των γυναικω΄ν ο΄πως:
δ)

στη συνεκτι΄µηση ζητηµα΄των που αφορου΄ν τη µεταφορα΄ και
δια΄θεση επικι΄νδυνων αποβλη΄των.

i)

συµµετοχη΄ στην πολιτικη΄, σε εθνικο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο,

ii)

στη΄ριξη στις οργανω΄σεις γυναικω΄ν,

2.

Η συνεργασι΄α λαµβα΄νει επι΄σης υπο΄ψη τα εξη΄ς:

iii)

προ΄σβαση στις βασικε΄ς κοινωνικε΄ς υπηρεσι΄ες, ιδι΄ως
εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση, υγειονοµικη΄ περι΄θαλψη και
οικογενειακο΄ σχεδιασµο΄,

α)

την ευαισθησι΄α των µικρω΄ν νησιωτικω΄ν χωρω΄ν ΑΚΕ, ιδι΄ως
τους κινδυ΄νους που συνεπα΄γονται γι' αυτε΄ς οι κλιµατικε΄ς
µεταβολε΄ς,
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β)
γ)
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τα οξυνο΄µενα προβλη΄µατα ξηρασι΄ας και απερη΄µωσης, ιδι΄ως
στις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες και µεσο΄γειες χω΄ρες, και

α)

µεταρρυ΄θµιση και εκσυγχρονισµο΄ς των δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν,

β)

νοµικε΄ς και δικαστικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και εκσυγχρονισµο΄ς
των συστηµα΄των δικαιοσυ΄νης,

γ)

βελτι΄ωση και ενι΄σχυση της διαχει΄ρισης των δηµοσι΄ων οικονοµικω΄ν,

δ)

επι΄σπευση των µεταρρυθµι΄σεων στον τραπεζικο΄ και χρηµατοπιστωτικο΄ τοµε΄α,

ε)

βελτι΄ωση της διαχει΄ρισης της κρατικη΄ς περιουσι΄ας και µεταρρυ΄θµιση της διαδικασι΄ας των συµβα΄σεων κρατικω΄ν προµηθειω΄ν, και

θεσµικη΄ ανα΄πτυξη και δηµιουργι΄α ικανοτη΄των.

'Αρθρο 33
Θ ε σ µ ι κ η΄ α ν α΄ π τ υ ξ η κ α ι δ η µ ι ο υ ρ γ ΄α
ι
ι κ α ν ο τ η΄ τ ω ν

1.
Η συνεργασι΄α δι΄δει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις θεσµικε΄ς πτυχε΄ς
και, στο πλαι΄σιο αυτο΄, στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες των κρατω΄ν ΑΚΕ
για την ανα΄πτυξη και ενι΄σχυση δοµω΄ν, οργα΄νων και διαδικασιω΄ν
που συµβα΄λλουν:
α)

στην προω΄θηση και σταθεροποι΄ηση της δηµοκρατι΄ας, την
αξιοπρε΄πεια του ανθρω΄που, την κοινωνικη΄ δικαιοσυ΄νη και
τον πλουραλισµο΄, µε τον πλη΄ρη σεβασµο΄ της διαφοροποι΄ησης στο εσωτερικο΄ και µεταξυ΄ των κοινωνιω΄ν,

β)

στην προω΄θηση και διατη΄ρηση του παγκο΄σµιου και πλη΄ρους
σεβασµου΄ καθω΄ς και της προστασι΄ας ο΄λων των δικαιωµα΄των
του ανθρω΄που και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν,

γ)

στην ανα΄πτυξη και ενι΄σχυση του κρα΄τους δικαι΄ου· στη
βελτι΄ωση της προ΄σβασης στη δικαιοσυ΄νη ενω΄ συγχρο΄νως
εξασφαλι΄ζεται ο επαγγελµατισµο΄ς και η ανεξαρτησι΄α των
συστηµα΄των δικαιοσυ΄νης, και

δ)

διασφα΄λιση διαφανου΄ς και υπευ΄θυνης διαχει΄ρισης και διοι΄κησης σε ο΄λα τα κρατικα΄ ο΄ργανα.

2.
Τα µε΄ρη εργα΄ζονται απο΄ κοινου΄ για την καταπολε΄µηση της
δωροδοκι΄ας και της διαφθορα΄ς της κοινωνι΄ας.

3.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες των κρατω΄ν ΑΚΕ για
την ανα΄πτυξη των κρατικω΄ν οργα΄νων, ω΄στε να αυτα΄ να αποτελε΄σουν δυναµικο΄ παρα΄γοντα µεγε΄θυνσης και ανα΄πτυξης, και για
τη σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας των κρατικω΄ν
υπηρεσιω΄ν δεδοµε΄νου ο΄τι επηρεα΄ζουν τη καθηµερινη΄ ζωη΄ των
ανθρω΄πων. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η συνεργασι΄α στηρι΄ζει τη µεταρρυ΄θµιση, τον εξορθολογισµο΄ και τον εκσυγχρονισµο΄ του δηµο΄σιου
τοµε΄α. Ειδικο΄τερα, η συνεργασι΄α εστια΄ζεται στα εξη΄ς:
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στ) πολιτικη΄, διοικητικη΄, οικονοµικη΄ και χρηµατοδοτικη΄ αποκε΄ντρωση.
4.
Η συνεργασι΄α συµβα΄λλει επιπλε΄ον στην αποκατα΄σταση η΄/και
ενι΄σχυση σηµαντικη΄ς ικανο΄τητας του δηµο΄σιου τοµε΄α και τη
στη΄ριξη των θεσµω΄ν που ει΄ναι αναγκαι΄οι για την ελευ΄θερη
οικονοµι΄α· ειδικο΄τερα παρε΄χεται στη΄ριξη:
α)

για την ανα΄πτυξη νοµικω΄ν και κανονιστικω΄ν ικανοτη΄των που
απαιτου΄νται για την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της ελευ΄θερης
οικονοµι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της πολιτικη΄ς ανταγωνισµου΄ και της πολιτικη΄ς καταναλωτω΄ν,

β)

για τη βελτι΄ωση της ικανο΄τητας ανα΄λυσης, σχεδιασµου΄,
διατυ΄πωσης και εφαρµογη΄ς πολιτικω΄ν, ειδικο΄τερα στον οικονοµικο΄, κοινωνικο΄, περιβαλλοντικο΄, ερευνητικο΄, επιστηµονικο΄
και τεχνολογικο΄ χω΄ρο καθω΄ς και στο χω΄ρο της καινοτοµι΄ας,

γ)

για τον εκσυγχρονισµο΄, την ενι΄σχυση και τη µεταρρυ΄θµιση
των χρηµατοπιστωτικω΄ν και νοµισµατικω΄ν οργα΄νων και για
τη βελτι΄ωση των διαδικασιω΄ν,

δ)

για τη δηµιουργι΄α ικανοτη΄των σε τοπικο΄ επι΄πεδο και κοινοτικο΄ επι΄πεδο, που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την εφαρµογη΄ αποκεντρωτικη΄ς πολιτικη΄ς, και για την αυ΄ξηση της συµµετοχη΄ς
του πληθυσµου΄ στην αναπτυξιακη΄ διαδικασι΄α, και

ε)

για την ανα΄πτυξη ικανοτη΄των σε α΄λλους σηµαντικου΄ς τοµει΄ς
ο΄πως:
i)

διεθνει΄ς διαπραγµατευ΄σεις, και

ii)

διαχει΄ριση και συντονισµο΄ς της εξωτερικη΄ς βοη΄θειας.

5.
Η συνεργασι΄α καλυ΄πτει ο΄λους τους χω΄ρους και τοµει΄ς
συνεργασι΄ας ω΄στε να ενθαρρυνθει΄ η δρα΄ση µη κρατικω
΄ ν φορε΄ων
και η ανα΄πτυξη των ικανοτη΄των τους, επιπλε΄ον δε, για να
ενισχυθου΄ν οι δοµε΄ς πληροφο΄ρησης, διαλο΄γου και διαβου΄λευσης
µεταξυ΄ αυτω΄ν και των εθνικω΄ν αρχω΄ν, καθω΄ς και σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο.
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TΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σ τ ο΄ χ ο ι

ΑΚΕ-ΕΚ, χρησιµοποιω΄ντας ο΄λα τα διαθε΄σιµα µε΄σα για την επι΄τευξη
των στο΄χων που ορι΄ζονται ανωτε΄ρω και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τους
περιορισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ την προσφορα΄ και τη ζη΄τηση. Στο
πλαι΄σιο αυτο΄, ιδιαι΄τερη προσοχη΄ δι΄δεται στα µε΄τρα για την
ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν, ως µε΄σου ενι΄σχυσης της ανταγωνιστι΄ ν ΑΚΕ. Συνεπω΄ς, δε΄ουσα σηµασι΄α αποδι΄δεται
κο΄τητας των κρατω
στην ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν στο πλαι΄σιο των αναπτυξιακω΄ν
στρατηγικω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ, που επωφελου΄νται Κοινοτικη΄ς
στη΄ριξης.

1.
Η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α αποσκοπει΄ στην
ενι΄σχυση της οµαλη΄ς και βαθµιαι΄ας ενσωµα΄τωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ
στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α, λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη τις
πολιτικε΄ς επιλογε΄ς και τις προτεραιο΄τητε΄ς τους σε ο΄τι αφορα΄ την
ανα΄πτυξη, ΄ετσι ω΄στε να προωθει΄ται η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη και η
εξα΄λειψη της ΄ενδειας στις χω΄ρες ΑΚΕ.

2.
Η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α βασι΄ζεται στις
πρωτοβουλι΄ες περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η περιφερειακη΄ ολοκλη΄ρωση αποτελει΄
κυ΄ριο µε΄σο για την ενσωµα΄τωση των χωρω΄ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια
οικονοµι΄α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στο΄χοι και αρχε΄ς
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2.
Απω΄τερος στο΄χος της οικονοµικη΄ς και εµπορικη΄ς συνεργασι΄ας ει΄ναι να αποκτη΄σουν τα κρα΄τη ΑΚΕ την ικανο΄τητα να
συµµετε΄χουν πλη΄ρως στις διεθνει΄ς συναλλαγε΄ς. Στο πλαι΄σιο αυτο΄,
λαµβα΄νεται ιδιαι΄τερα υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η
δραστη΄ρια συµµετοχη΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ στις πολυµερει΄ς εµπορικε΄ς
διαπραγµατευ΄σεις. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το σηµερινο΄ επι΄πεδο
ανα΄πτυξης των χωρω΄ν ΑΚΕ, η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α
πρε΄πει να διευκολυ΄νει τα κρα΄τη ΑΚΕ να ανταποκριθου΄ν στις
προκλη΄σεις της παγκοσµιοποι΄ησης και να προσαρµοστου΄ν προοδευτικα΄ στις νε΄ες συνθη΄κες του διεθνου΄ς εµπορι΄ου, διευκολυ΄νοντας µε τον τρο΄πο αυτο΄ τη µετα΄βαση΄ τους στην ελευ΄θερη
παγκο΄σµια οικονοµι΄α.
3.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α
αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση της ικανο΄τητας των χωρω΄ν ΑΚΕ να
παρα΄γουν, να προσφε΄ρουν και να εµπορευ΄ονται καθω΄ς και της
ικανο΄τητα΄ς τους να προσελκυ΄ουν επενδυ΄σεις. Επιπλε΄ον, αποσκοπει΄
στη δηµιουργι΄α νε΄ας συναλλακτικη΄ς δυναµικη΄ς µεταξυ΄ των µερω΄ν,
στην ενι΄σχυση των εµπορικω
΄ ν και επενδυτικω
΄ ν πολιτικω΄ν των
χωρω΄ν ΑΚΕ και στη βελτι΄ωση της ικανο΄τητα΄ς τους να χειρι΄ζονται
κα΄θε ζη΄τηµα που συνδε΄εται µε το εµπο΄ριο.

3.
Η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α λαµβα΄νει υπο΄ψη τις
διαφορετικε΄ς ανα΄γκες και επι΄πεδα ανα΄πτυξης των χωρω΄ν ΑΚΕ και
των περιφερειω΄ν τους. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν
την προση΄λωση΄ τους στην διασφα΄λιση ειδικη΄ς και διαφοροποιηµε΄νης µεταχει΄ρισης για ο΄λες τις χω΄ρες ΑΚΕ και τη διατη΄ρηση
ειδικη΄ς µεταχει΄ρισης για τις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες ΑΚΕ,
΄ ν, µεσο΄γειων και
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ευαισθησι΄α των µικρω
νησιωτικω΄ν χωρω΄ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Νε΄ες εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες

'Αρθρο 36
4.
Η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α υλοποιει΄ται σε
πλη΄ρη συµφωνι΄α µε τις διατα΄ξεις του ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της ειδικη΄ς και διαφοροποιηµε΄νης µεταχει΄ρισης, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη τα αµοιβαι΄α συµφε΄ροντα των µερω΄ν και το επι΄πεδο
ανα΄πτυξη΄ς τους.

Λ ε π τ ο µ ΄ε ρ ε ι ε ς ρ υ΄ θ µ ι σ η ς

Α ρ χ ΄ε ς

1.
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τους στο΄χους και αρχε΄ς που εκτι΄θενται
ανωτε΄ρω, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να συνα΄ψουν νε΄ες εµπορικε΄ς
συµφωνι΄ες, που συµβιβα΄ζονται µε τους κανο΄νες του Παγκο΄σµιου
Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ), καταργω΄ντας προοδευτικα΄ τα εµπο΄δια στις µεταξυ΄ τους συναλλαγε΄ς και ενισχυ΄οντας τη συνεργασι΄α
σε κα΄θε χω΄ρο που ΄εχει σχε΄ση µε το εµπο΄ριο.

1.
Η οικονοµικη΄ και εµπορικη΄ συνεργασι΄α βασι΄ζεται σε πραγµατικη΄, ισχυρη΄ και στρατηγικη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση. Επιπλε΄ον βασι΄ζεται σε
σφαιρικη΄ προσε΄γγιση, η οποι΄α µε τη σειρα΄ της βασι΄ζεται στα
ισχυρα΄ σηµει΄α και αποτελε΄σµατα των προηγουµε΄νων συµβα΄σεων

2.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι νε΄ες εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες
εισα΄γονται βαθµιαι΄α, εποµε΄νως αναγνωρι΄ζουν ο΄τι απαιτει΄ται προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδος.

'Αρθρο 35
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3.
Για να διευκολυνθει΄ η µετα΄βαση στις νε΄ες εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες, οι µη αµοιβαι΄ες εµπορικε΄ς προτιµη΄σεις που ισχυ΄ουν δυνα΄µει
της τε΄ταρτης Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ, διατηρου΄νται κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο για ο΄λες τις χω
΄ ρες ΑΚΕ, υπο΄ τις
προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα V της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.
4.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν τη σηµασι΄α των
πρωτοκο΄λλων για τα βασικα΄ προϊο΄ντα, που επισυνα΄πτονται στο
παρα΄ρτηµα V της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Συµφωνου΄ν ο΄τι ει΄ναι
΄ ρηση΄ τους στο πλαι΄σιο των νε΄ων εµπορικω΄ν
αναγκαι΄α η αναθεω
συµφωνιω΄ν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη συµβατο΄τητα΄ τους µε τους
κανο΄νες του ΠΟΕ, για να διασφαλισθου΄ν τα απορρε΄οντα πλεονεκτη΄µατα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το ειδικο΄ νοµικο΄ καθεστω΄ς του
πρωτοκο΄λλου για τη ζα΄χαρη.

'Αρθρο 37
∆ ι α δ ι κ α σ ΄ε
ι ς
1.
Οι διαπραγµατευ΄σεις για τις συµφωνι΄ες οικονοµικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης πραγµατοποιου΄νται κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄
περι΄οδο, η οποι΄α λη΄γει το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007.
Οι επι΄σηµες διαπραγµατευ΄σεις για τις νε΄ες εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες
αρχι΄ζουν τον Σεπτε΄µβριο 2002 και οι νε΄ες εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες
θα τεθου΄ν σε ισχυ΄ µε΄χρι την 1η Ιανουαρι΄ου 2008, εκτο΄ς εα΄ν τα
µε΄ρη συµφωνη΄σουν προηγου΄µενες ηµεροµηνι΄ες.
2.
Λαµβα΄νονται ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλιστει΄ η
ολοκλη΄ρωση των διαπραγµατευ΄σεων εντο΄ς της προπαρασκευαστικη΄ς περιο΄δου. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, οι αρχικε΄ς προετοιµασι΄ες
των διαπραγµατευ΄σεων θα πραγµατοποιηθου΄ν στο δια΄στηµα της
περιο΄δου που προηγει΄ται της ΄εναρξης των επι΄σηµων διαπραγµατευ΄σεων των νε΄ων εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν.
3.
Η προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδος θα αξιοποιηθει΄ επι΄σης για
την ανα΄πτυξη ικανοτη΄των του δηµο΄σιου και ιδιωτικου΄ τοµε΄α στις
χω΄ρες ΑΚΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µε΄τρων για την ενι΄σχυση
της ανταγωνιστικο΄τητας, των περιφερειακω΄ν οργανω΄σεων και
για τη στη΄ριξη των πρωτοβουλιω΄ν περιφερειακη΄ς εµπορικη΄ς
ολοκλη΄ρωσης, παρε΄χοντας κατα΄ περι΄πτωση βοη΄θεια για τη δηµοσιονοµικη΄ προσαρµογη΄ και τη φορολογικη΄ µεταρρυ΄θµιση, καθω΄ς
και για τον εκσυγχρονισµο΄ και την ανα΄πτυξη των υποδοµω΄ν, και
για την προω΄θηση των επενδυ΄σεων.
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6.
Το 2004, η Κοινο΄τητα θα εκτιµη΄σει την κατα΄σταση που
επικρατει΄ στις χω΄ρες εκτο΄ς των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν, οι
οποι΄ες, µετα΄ απο΄ διαβουλευ΄σεις µε την Κοινο΄τητα, αποφασι΄ζουν
ο΄τι δεν ει΄ναι σε θε΄ση να συνα΄ψουν συµφωνι΄ες οικονοµικη΄ς
εταιρικη΄ς σχε΄σης, και θα εξετα΄σει κα΄θε εναλλακτικη΄ δυνατο΄τητα,
για να παρα΄σχει στις χω΄ρες αυτε΄ς ΄ενα νε΄ο εµπορικο΄ πλαι΄σιο,
ισοδυ΄ναµο µε την υπα΄ρχουσα κατα΄σταση και συ΄µφωνο µε τους
κανο΄νες του ΠΟΕ.

7.
Οι διαπραγµατευ΄σεις για τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν οικονοµικη΄ς
εταιρικη΄ς σχε΄σης αποσκοπου΄ν κυρι΄ως στην καθιε΄ρωση χρονοδιαγρα΄µµατος για την προοδευτικη΄ κατα΄ργηση των εµποδι΄ων στις
συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των µερω΄ν, συ΄µφωνα µε τους σχετικου΄ς
κανο΄νες του ΠΟΕ. Απο΄ πλευρα΄ς Κοινο΄τητας, η ελευθε΄ρωση των
συναλλαγω΄ν βασι΄ζεται στο κεκτηµε΄νο και αποσκοπει΄ στη βελτι΄ωση
της προ΄σβασης των χωρω΄ν ΑΚΕ στην αγορα΄ µε΄σω, µεταξυ΄ α΄λλων,
της επανεξε΄τασης των κανο΄νων προε΄λευσης. Στις διαπραγµατευ΄σεις
λαµβα΄νεται υπο΄ψη το επι΄πεδο ανα΄πτυξης και ο κοινωνικοοικονοµικο΄ς αντι΄κτυπος των εµπορικω΄ν µε΄τρων επι΄ των χωρω΄ν ΑΚΕ, καθω΄ς
και η ικανο΄τητα΄ τους για τη διο΄ρθωση και προσαρµογη΄ των
οικονοµιω΄ν τους στη διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης. Κατα΄ συνε΄πεια, οι
διαπραγµατευ΄σεις θα ει΄ναι κατα΄ το δυνατο΄ ευε΄λικτες ο΄σον αφορα΄
τον προσδιορισµο΄ της δια΄ρκειας επαρκου΄ς µεταβατικη΄ς περιο΄δου,
την τελικη΄ κα΄λυψη των προϊο΄ντων, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ευαι΄σθητους τοµει΄ς, και τον βαθµο΄ ασυµµετρι΄ας ο΄σον αφορα΄ το χρονοδια΄γραµµα κατα΄ργησης των δασµω΄ν, ενω΄ ταυτο΄χρονα θα συµφωνου΄ν
µε τους ισχυ΄οντες κανο΄νες του ΠΟΕ.

8.
Τα µε΄ρη συνεργα΄ζονται στενα΄ στα πλαι΄σια του ΠΟΕ για τη
προω΄θηση του συµφωνηθε΄ντος εµπορικου΄ καθεστω΄τος, ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τον διαθε΄σιµο βαθµο΄ ευελιξι΄ας.

9.
Το ΄ετος 2000, η Κοινο΄τητα θα ξεκινη΄σει διαδικασι΄α η οποι΄α,
µε΄χρι το τε΄λος των πολυµερω΄ν εµπορικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων και
το αργο΄τερο το 2005, θα οδηγη΄σει στην αδασµολο΄γητη προ΄σβαση
για τα κυριο΄τερα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς ο΄λων των λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νων χωρω΄ν, µε βα΄ση το επι΄πεδο των ισχυουσω
΄ ν εµπορικω΄ν
διατα΄ξεων της τε΄ταρτης Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ, και στο πλαι΄σιο
της οποι΄ας θα απλουστευθου΄ν και επανεξεταστου΄ν οι κανο΄νες
καταγωγη΄ς, µεταξυ΄ α΄λλων, οι διατα΄ξεις σω΄ρευσης, οι οποι΄ες
εφαρµο΄ζονται στις εξαγωγε΄ς τους.

'Αρθρο 38
Μ ε ι κ τ η΄ ∆ ι υ π ο υ ρ γ ι κ η΄ Ε π ι τ ρ ο π η΄ Ε µ π ο ρ ΄ο
ι υ

4.
Τα µε΄ρη επανεξετα΄ζουν τακτικα΄ την προ΄οδο των προετοιµασιω΄ν και διαπραγµατευ΄σεων και, το 2006, θα προβου΄ν σε επι΄σηµη
και σφαιρικη΄ επανεξε΄ταση των συµφωνιω΄ν που προβλε΄πονται για
ο΄λες τις χω΄ρες, για να βεβαιωθει΄ ο΄τι δεν απαιτει΄ται περαιτε΄ρω
χρο΄νος για τις προετοιµασι΄ες η΄ τις διαπραγµατευ΄σεις.
5.
∆ιαπραγµατευ΄σεις για τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν οικονοµικη΄ς
εταιρικη΄ς σχε΄σης θα αναληφθου΄ν µε τις χω΄ρες ΑΚΕ οι οποι΄ες
κρι΄νουν ο΄τι ει΄ναι ΄ετοιµες προς το σκοπο΄ αυτο΄, στο επι΄πεδο που
αυτε΄ς κρι΄νουν κατα΄λληλο και βα΄σει των διαδικασιω΄ν που συµφωνει΄
η οµα΄δα ΑΚΕ, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη διαδικασι΄α περιφερειακη΄ς
ολοκλη΄ρωσης µεταξυ΄ των ΑΚΕ.

1.
ΕΚ.

Συνιστα΄ται Μεικτη΄ ∆ιυπουργικη΄ Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου ΑΚΕ-

2.
Η ∆ιυπουργικη΄ Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου δι΄δει ιδιαι΄τερη προσοχη΄
στις τρε΄χουσες πολυµερει΄ς εµπορικε΄ς διαπραγµατευ΄σεις και εξετα΄ζει την επι΄πτωση των ευρυ΄τερων πρωτοβουλιω΄ν ελευθεροποι΄ησης
επι΄των συναλλαγω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ και επι΄της ανα΄πτυξης των οικονοµιω΄ν
των ΑΚΕ. Προβαι΄νει στις αναγκαι΄ες συστα΄σεις µε σκοπο΄ τη
΄ ν συµφωνιω΄ν ΑΚΕδιατη΄ρηση των πλεονεκτηµα΄των των εµπορικω
ΕΚ.
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3.
Η ∆ιυπουργικη΄ Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου συνε΄ρχεται τουλα΄χιστον
µια φορα΄ το χρο΄νο. Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν θεσπι΄ζει τον
εσωτερικο΄ της κανονισµο΄. Αποτελει΄ται απο΄ αντιπροσω΄πους των
κρατω΄ν ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας.

15.12.2000

2.
Επιβεβαιω΄νουν τη βου΄ληση΄ τους να επιταχυ΄νουν τις διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ τους στα διεθνη΄ φο΄ρα και οργανισµου΄ς που
χειρι΄ζονται τα βασικα΄ προϊο΄ντα.
3.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, πραγµατοποιει΄ται ανταλλαγη΄ απο΄ψεων
εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα µε΄ρος:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

—

ο΄σον αφορα΄ τη λειτουργι΄α των υφιστα΄µενων διεθνω΄ν συµφωνιω΄ν η΄ των ειδικευµε΄νων διακυβερνητικω΄ν οµα΄δων εργασι΄ας,
µε στο΄χο τη βελτι΄ωση΄ τους και την αυ΄ξηση της αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους, λαµβα΄νοντας υπ' ο΄ψη τις τα΄σεις της αγορα΄ς,

—

ο΄ταν προτει΄νεται η συ΄ναψη η΄ ανανε΄ωση διεθνου΄ς συµφωνι΄ας
η΄ συνιστα΄ται µια ειδικευµε΄νη διακυβερνητικη΄ οµα΄δα εργασι΄ας.

Συνεργασι΄α στα διεθνη΄ φο΄ρα

'Αρθρο 39
Γ ε ν ι κ ΄ε ς δ ι α τ α΄ ξ ε ι ς

1.
Τα µε΄ρη υπογραµµι΄ζουν τη σηµασι΄α που ΄εχει η δραστη΄ρια
συµµετοχη΄ τους στον Παγκο΄σµιο Οργανισµο΄ Εµπορι΄ου καθω΄ς και
σε α΄λλους σχετικου΄ς διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, καθιστα΄µενα µε΄λη των
οργανισµω΄ν αυτω΄ν και παρακολουθω΄ντας στενα΄ το προ΄γραµµα
δρα΄σης και τις δραστηριο΄τη΄τες τους.

Αυτε΄ς οι ανταλλαγε΄ς απο΄ψεων ΄εχουν ως αντικει΄µενο τη συνεκτι΄µηση του συµφε΄ροντος κα΄θε µε΄ρους. Πραγµατοποιου΄νται, εφο΄σον
χρεια΄ζεται, στο πλαι΄σιο της ∆ιυπουργικη΄ς Επιτροπη΄ς Εµπορι΄ου.
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2.
Συµφωνου΄ν να συνεργαστου΄ν στενα΄ για τον προσδιορισµο΄
και τη διευ΄ρυνση των κοινω΄ν συµφερο΄ντων τους στο πλαι΄σιο της
διεθνου΄ς οικονοµικη΄ς και εµπορικη΄ς συνεργασι΄ας, ιδι΄ως στο
πλαι΄σιο του ΠΟΕ, ιδι΄ως µε΄σω της συµµετοχη΄ς τους στην κατα΄ρτιση
του προγρα΄µµατος δρα΄σης και στη διεξαγωγη΄ των µελλοντικω΄ν
πολυµερω΄ν εµπορικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων. Στο πλαι΄σιο αυτο΄,
ιδιαι΄τερη προσοχη΄ δι΄δεται στην καλυ΄τερη προ΄σβαση στην κοινοτικη΄ και σε α΄λλες αγορε΄ς, των προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν καταγωγη΄ς
των χωρω΄ν ΑΚΕ.

3.
Επι΄σης συµφωνου΄ν ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα΄ρχει ευελιξι΄α
στους κανο΄νες του ΠΟΕ, για να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το επι΄πεδο
ανα΄πτυξης των ΑΚΕ καθω΄ς και τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν
κατα΄ την εκπλη΄ρωση των υποχρεω΄σεω΄ν τους. Περαιτε΄ρω, συµφωνου΄ν ο΄τι υπα΄ρχει ανα΄γκη τεχνικη΄ς βοη΄θειας, ω΄στε οι χω΄ρες ΑΚΕ να
ει΄ναι σε θε΄ση να εκπληρω΄σουν τις δεσµευ΄σεις τους.

4.
Η Κοινο΄τητα συµφωνει΄, βα΄σει των διατα΄ξεων της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, να βοηθη΄σει τα κρα΄τη ΑΚΕ στις προσπα΄θειε΄ς τους να
καταστου΄ν ενεργα΄ µε΄λη των εν λο΄γω οργανισµω΄ν, αναπτυ΄σσοντας
την αναγκαι΄α ικανο΄τητα διαπραγµα΄τευσης και αποτελεσµατικη΄ς
συµµετοχη΄ς στην εκπο΄νηση των συµφωνιω΄ν αυτω΄ν, καθω΄ς και
παρακολου΄θησης και εφαρµογη΄ς αυτω΄ν.

'Αρθρο 40
Β α σ ι κ α΄ π ρ ο ϊ ο΄ ν τ α

1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν την ανα΄γκη να διασφαλιστει΄ η
καλυ΄τερη λειτουργι΄α των διεθνω΄ν αγορω΄ν βασικω΄ν προϊο΄ντων και
να αυξηθει΄ η διαφα΄νεια΄ τους.

΄ν
Συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α των υπηρεσιω

'Αρθρο 41
Γ ε ν ι κ ΄ε ς δ ι α τ α΄ ξ ε ι ς
1.
Τα µε΄ρη υπογραµµι΄ζουν την αυξανο΄µενη σηµασι΄α των
υπηρεσιω΄ν στις διεθνει΄ς συναλλαγε΄ς και τη σηµαντικη΄ συµβολη΄
τους στην οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη.
2.
Επιβεβαιω΄νουν τις δεσµευ΄σεις που ΄εχουν αναλα΄βει στο
πλαι΄σιο της Γενικη΄ς Συµφωνι΄ας για τις συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α
των υπηρεσιω΄ν (GATS), και υπογραµµι΄ζουν την ανα΄γκη ειδικη΄ς
και διαφοροποιηµε΄νης µεταχει΄ρισης των φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν απο΄ χω΄ρες ΑΚΕ.
3.
Στο πλαι΄σιο των διαπραγµατευ΄σεων για την προοδευτικη΄
ελευθε΄ρωση των συναλλαγω΄ν και υπηρεσιω΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο XIX της GATS, η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει τη δε΄σµευση
να εξετα΄σει ευµενω΄ς τις προτεραιο΄τητες των κρατω΄ν ΑΚΕ για τη
βελτι΄ωση του χρονοδιαγρα΄µµατος της ΕΚ, ω΄στε να καλυ΄ψει τα
ειδικο΄τερα συµφε΄ροντα΄ τους.
4.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν, περαιτε΄ρω, να θε΄σουν ως στο΄χο,
δυνα΄µει των συµφωνιω΄ν οικονοµικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης και αφου΄
αποκτη΄σουν πει΄ρα κατα΄ την εφαρµογη΄ της µεταχει΄ρισης του
µα΄λλον ευνοου΄µενου κρα΄τους δυνα΄µει της GATS, την διευ΄ρυνση
της εταιρικη΄ς τους σχε΄σης, ω΄στε να συµπεριλα΄βει την ελευθε΄ρωση
των συναλλαγω΄ν στον τοµε΄α των υπηρεσιω΄ν, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις της GATS, και ιδι΄ως αυτε΄ς που αφορου΄ν τη συµµετοχη΄
των αναπτυσσοµε΄νων χωρω΄ν στις συµφωνι΄ες ελευθε΄ρωσης.
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5.
Η Κοινο΄τητα στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν τα
κρα΄τη ΑΚΕ προς ενι΄σχυση της ικανο΄τητας παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.
∆ι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ για τις υπηρεσι΄ες που συνδε΄ονται
µε την εργασι΄α, τον επιχειρηµατικο΄ τοµε΄α, τη διανοµη΄, τη
χρηµατοδο΄τηση, τον τουρισµο΄, τα πολιτιστικα΄ θε΄µατα και τις
οικοδοµικε΄ς και τις συναφει΄ς κατασκευαστικε΄ς υπηρεσι΄ες, ω΄στε να
ενισχυθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα΄ τους και ΄ετσι να αυξηθει΄ η αξι΄α και
ο ο΄γκος των συναλλαγω΄ν τους σε αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες.
'Αρθρο 42

3.
Επιπλε΄ον συµφωνου΄ν να συµµετε΄χουν πλη΄ρως και δραστη΄ρια
σε κα΄θε µελλοντικη΄ διεθνη΄ διαπραγµα΄τευση, η οποι΄α δυνατο΄ν να
αναληφθει΄ στο χω΄ρο αυτο΄.
4.
Συνεπω΄ς τα µε΄ρη λαµβα΄νουν µε΄τρα τα οποι΄α θα διευκολυ΄νουν τους κατοι΄κους των χωρω΄ν ΑΚΕ να ΄εχουν καλυ΄τερη
προ΄σβαση τις τεχνολογι΄ες πληροφορι΄ας και επικοινωνι΄ας, µε΄σω,
µεταξυ΄ α΄λλων, των εξη΄ς µε΄τρων:
—

ανα΄πτυξη και ενθα΄ρρυνση της χρη΄σης ανανεω΄σιµων πηγω΄ν
ενε΄ργειας µε προσιτο΄ κο΄στος,

—

ανα΄πτυξη και εγκατα΄σταση εκτενε΄στερων ασυ΄ρµατων δικτυ΄ων
χαµηλου΄ κο΄στους.

Θ α λ α΄ σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ ΄ε ς
1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν τη σηµασι΄α που ΄εχουν οι οικονοµικα΄
αποδοτικε΄ς και αποτελεσµατικε΄ς υπηρεσι΄ες θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν,
µε΄σα σε ασφαλε΄ς και καθαρο΄ θαλα΄σσιο περιβα΄λλον, ως κυ΄ριος
τρο΄πος µεταφορω΄ν, που διευκολυ΄νει τις διεθνει΄ς συναλλαγε΄ς και
συνεπω΄ς, αποτελει΄ µι΄α απο΄ τις δυνα΄µεις που υποκινου΄ν την
οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη και την ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν.
2.
Αναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση να προωθη΄σουν την ελευθε΄ρωση των θαλασσι΄ων µεταφορω΄ν και, προς το σκοπο΄ αυτο΄,
εφαρµο΄ζουν αποτελεσµατικα΄ την αρχη΄ της απεριο΄ριστης προ΄σβασης στην αγορα΄ διεθνω΄ν θαλασσι΄ων µεταφορω΄ν, χωρι΄ς διακρι΄σεις
και σε εµπορικη΄ βα΄ση.
3.
'Εκαστο µε΄ρος παρε΄χει, µεταξυ΄ α΄λλων, µεταχει΄ριση ο΄χι
λιγο΄τερο ευνοϊκη΄ απο΄ αυτη΄ν που παρε΄χει στα δικα΄ του πλοι΄α, στα
πλοι΄α που εκµεταλλευ΄ονται υπη΄κοοι η΄ εταιρει΄ες του α΄λλου
µε΄ρους και στα πλοι΄α που ει΄ναι νηολογηµε΄να στην επικρα΄τεια
οποιουδη΄ποτε µε΄ρους, ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση στα λιµα΄νια, τη
χρη΄ση υποδοµω΄ν και βοηθητικω΄ν θαλασσι΄ων υπηρεσιω΄ν στα
λιµα΄νια αυτα΄, καθω΄ς και συναφη΄ ΄εξοδα και επιβαρυ΄νσεις, τελωνειακε΄ς εγκαταστα΄σεις και τον προσδιορισµο΄ θε΄σης προ΄σδεσης και
εγκαταστα΄σεων φο΄ρτωσης και εκφο΄ρτωσης.
4.
Η Κοινο΄τητα παρε΄χει στη΄ριξη στις προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν τα κρα΄τη ΑΚΕ για την ανα΄πτυξη και την προω΄θηση
οικονοµικα΄ αποτελεσµατικω΄ν και αποδοτικω΄ν υπηρεσιω΄ν θαλασσι΄ων µεταφορω΄ν στις χω΄ρες ΑΚΕ, µε στο΄χο τη µεγαλυ΄τερη
συµµετοχη΄ των παραγο΄ντων ΑΚΕ στις διεθνει΄ς ναυτιλιακε΄ς υπηρεσι΄ες.
'Αρθρο 43
Τ ε χ ν ο λ ο γ ΄ε
ι ς Π λ η ρ ο φ ο΄ ρ η σ η ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ΄α
ι ς
κ α ι Κ ο ι ν ω ν ΄α
ι τ ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ω΄ ν
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5.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν επιπλε΄ον να επιταχυ΄νουν τη διαδικασι΄α
µεταξυ΄ τους στο χω΄ρο των τεχνολογιω΄ν πληροφο΄ρησης και
επικοινωνι΄ας και της κοινωνι΄ας των πληροφοριω΄ν. Η συνεργασι΄α
αυτη΄ προσανατολι΄ζεται ειδικο΄τερα στη µεγαλυ΄τερη συµπληρωµατικο΄τητα και εναρµονισµο΄ των επικοινωνιακω΄ν συστηµα΄των, σε
εθνικο΄, περιφερειακο΄ και διεθνε΄ς επι΄πεδο και στην προσαρµογη΄
τους στις νε΄ες τεχνολογι΄ες.
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Τοµει΄ς που συνδε΄ονται µε τις συναλλαγε΄ς

'Αρθρο 44
Γ ε ν ι κ ΄ε ς δ ι α τ α΄ ξ ε ι ς
1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν την αυξανο΄µενη σηµασι΄α που ΄εχουν
νε΄οι τοµει΄ς που αφορου΄ν τις συναλλαγε΄ς για τη διευκο΄λυνση της
προοδευτικη΄ς ολοκλη΄ρωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια
οικονοµι΄α. Συνεπω΄ς συµφωνου΄ν να ενισχυ΄σουν τη συνεργασι΄α
τους στους τοµει΄ς αυτου΄ς, καθιερω΄νοντας πλη΄ρη και συντονισµε΄νη
συµµετοχη΄ στα σχετικα΄ διεθνη΄ φο΄ρα και συµφωνι΄ες.
2.
Η Κοινο΄τητα στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν τα
κρα΄τη ΑΚΕ, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας
και τις στρατηγικε΄ς ανα΄πτυξης που συµφωνου΄νται µεταξυ΄ των
µερω΄ν, για να ενισχυ΄σουν την ικανο΄τητα χειρισµου΄ σε ο΄λους τους
τοµει΄ς που ει΄ναι συναφει΄ς µε τις συναλλαγε΄ς, µεταξυ΄ α΄λλων,
εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, βελτιω΄νοντας και στηρι΄ζοντας το θεσµικο΄
πλαι΄σιο.

1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν το σηµαντικο΄ ρο΄λο των τεχνολογιω΄ν
πληροφο΄ρησης και επικοινωνι΄ας και της δραστη΄ριας συµµετοχη΄ς
στην κοινωνι΄α των πληροφοριω
΄ ν, ως προαπαιτου΄µενα για την
επιτυχη΄ ολοκλη΄ρωση των χωρω΄ν ΑΚΕ στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α.

Π ο λ ι τ ι κ η΄ α ν τ α γ ω ν ι σ µ ο υ΄

2.
Συνεπω΄ς επιβεβαιω΄νουν τις αντι΄στοιχες δεσµευ΄σεις που
΄εχουν αναλα΄βει στο πλαι΄σιο των ισχυουσω΄ν πολυµερω΄ν συµφωνιω΄ν, ιδι΄ως στα πλαι΄σια του πρωτοκο΄λλου για τις βασικε΄ς
τηλεπικοινωνι΄ες που συνα΄πτεται στην GATS, και καλει΄ τις χω΄ρες
ΑΚΕ που δεν ει΄ναι µε΄λη, να προσχωρη΄σουν σε αυτε΄ς.

1.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι η θε΄σπιση και η εφαρµογη΄ υγιω΄ν
και αποτελεσµατικω΄ν πολιτικω΄ν και κανο΄νων ανταγωνισµου΄ ει΄ναι
ζωτικη΄ς σηµασι΄ας για τη βελτι΄ωση και τη διασφα΄λιση ευνοϊκου΄
επενδυτικου΄ κλι΄µατος, βιω΄σιµης διαδικασι΄ας εκβιοµηχα΄νισης και
διαφα΄νειας ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση στις αγορε΄ς.

'Αρθρο 45
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2.
Για να διασφαλιστει΄ η εξα΄λειψη κα΄θε στρε΄βλωσης του
υγιου΄ς ανταγωνισµου΄ και λαµβανοµε΄νων δεο΄ντως υπο΄ψη των
διαφορετικω΄ν επιπε΄δων ανα΄πτυξης και οικονοµικω΄ν αναγκω΄ν τους,
τα κρα΄τη ΑΚΕ αναλαµβα΄νουν να εφαρµο΄σουν εθνικου΄ς η΄ περιφερειακου΄ς κανο΄νες και πολιτικε΄ς που θα περιλαµβα΄νουν την
εποπτει΄α και, υπο΄ ορισµε΄νες συνθη΄κες, την απαγο΄ρευση της
συ΄ναψης συµφωνιω
΄ ν µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων, της λη΄ψης αποφα΄σεων
απο΄ ενω΄σεις επιχειρη΄σεων και συνδυασµε΄νων πρακτικω΄ν µεταξυ΄
επιχειρη΄σεων που ΄εχουν ως στο΄χο η΄ ως αποτε΄λεσµα να παρεµποδι΄σουν, να περιορι΄σουν η΄ να νοθευ΄σουν τον ανταγωνισµο΄. Επιπλε΄ον,
τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να απαγορευ΄ουν την κατα΄χρηση, εκ µε΄ρους
µιας η΄ περισσοτε΄ρων επιχειρη΄σεων, της δεσπο΄ζουσας θε΄σης στην
αγορα΄ της Κοινο΄τητας η΄ στην επικρα΄τεια των κρατω΄ν ΑΚΕ.

3.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν επι΄σης να ενισχυ΄σουν τη συνεργασι΄α
στον τοµε΄α αυτο΄ µε στο΄χο τη χα΄ραξη και τη στη΄ριξη, απο΄ κοινου΄ µε
τους αρµο΄διους εθνικου΄ς φορει΄ς ανταγωνισµου΄, αποτελεσµατικω΄ν
πολιτικω΄ν ανταγωνισµου΄ οι οποι΄ες σταδιακα΄ θα εξασφαλι΄ζουν την
αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ των κανο΄νων του ανταγωνισµου΄ το΄σο
απο΄ τις ιδιωτικε΄ς ο΄σο και απο΄ τις κρατικε΄ς επιχειρη΄σεις. Η
συνεργασι΄α στον τοµε΄α αυτο΄ περιλαµβα΄νει, ειδικο΄τερα, παροχη΄
βοη΄θειας για τη δηµιουργι΄α κατα΄λληλου νοµικου΄ πλαισι΄ου και
τη διοικητικη΄ εφαρµογη΄ του, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η ιδιαι΄τερη
κατα΄σταση των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν.

'Αρθρο 46
Π ρ ο σ τ α σ ΄α
ι

των

δ ι κ α ι ω µ α΄ τ ω ν
ι δ ι ο κ τ η σ ΄α
ι ς

π ν ε υ µ α τ ι κ η΄ ς

1.
Με την επιφυ΄λαξη της θε΄σης που λαµβα΄νουν κατα΄ τη
διεξαγωγη΄ πολυµερω΄ν διαπραγµατευ΄σεων, τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν
ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να διασφαλιστει΄ε΄να επαρκε΄ς και αποτελεσµατικο΄
επι΄πεδο προστασι΄ας των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς, βιοµηχανικη΄ς
και εµπορικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, καθω΄ς και α΄λλων δικαιωµα΄των που
καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α TRIPS, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
προστασι΄ας των γεωγραφικω΄ν ενδει΄ξεων, σε εναρµο΄νιση µε τις
διεθνει΄ς προδιαγραφε΄ς, ω΄στε να περιοριστου΄ν οι στρεβλω΄σεις και
τα προσκο΄µµατα στις διµερει΄ς συναλλαγε΄ς.

2.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, υπογραµµι΄ζουν τη σηµασι΄α της προσχω΄ρησης στη συµφωνι΄α για τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας
στον τοµε΄α του εµπορι΄ου (συµφωνι΄α TRIPS) της συµφωνι΄ας του
ΠΟΕ και στη συ΄µβαση για τη βιοποικιλο΄τητα (CBD).

3.
Συµφωνου΄ν επι΄σης για την ανα΄γκη προσχω΄ρησης σε ο΄λες τις
σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις για την πνευµατικη΄, βιοµηχανικη΄ και
εµπορικη΄ ιδιοκτησι΄α ο΄πως αναφε΄ρεται στο µε΄ρος Ι της συµφωνι΄ας
TRIPS, συ΄µφωνα µε το αναπτυξιακο΄ τους επι΄πεδο.
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4.
Η Κοινο΄τητα, τα κρα΄τη µε΄λη της και τα κρα΄τη ΑΚΕ δυ΄νανται
να εξετα΄ζουν το ενδεχο΄µενο συ΄ναψης συµφωνιω΄ν µε αντικει΄µενο
την προστασι΄α των εµπορικω΄ν σηµα΄των και των γεωγραφικω΄ν
ενδει΄ξεων για προϊο΄ντα που παρουσια΄ζουν ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον
για ΄ενα απο΄ τα µε΄ρη.

5.
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα δικαιω΄µατα
πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας καλυ΄πτουν, αφενο΄ς, τα δικαιω΄µατα του
δηµιουργου΄, περιλαµβανοµε΄νων των δικαιωµα΄των για προγρα΄µµατα υπολογιστω΄ν και των συγγενω΄ν δικαιωµα΄των, ο΄πως τα
καλλιτεχνικα΄ σχε΄δια, και, αφετε΄ρου, τα δικαιω΄µατα βιοµηχανικη΄ς
ιδιοκτησι΄ας στα οποι΄α συγκαταλε΄γονται τα µοντε΄λα χρη΄σεων, τα
διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας, µεταξυ΄ α΄λλων για τις βιοτεχνολογικε΄ς
εφευρε΄σεις και τις ποικιλι΄ες φυτω΄ν η΄ α΄λλα αποτελεσµατικα΄
συστη΄µατα sui generis, τα βιοµηχανικα΄ σχε΄δια, οι γεωγραφικε΄ς
ενδει΄ξεις συµπεριλαµβανοµε΄νων των ονοµασιω΄ν προε΄λευσης, τα
εµπορικα΄ ση΄µατα για αγαθα΄ και υπηρεσι΄ες, οι τοπογραφι΄ες
ολοκληρωµε΄νων κυκλωµα΄των καθω΄ς και η νοµικη΄ προστασι΄α των
βα΄σεων δεδοµε΄νων και η προστασι΄α απο΄ τον αθε΄µιτο ανταγωνισµο΄
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10α της Συ΄µβασης των Παρισι΄ων για
την προστασι΄α της βιοµηχανικη΄ς ιδιοκτησι΄ας και των εµπιστευτικω΄ν
πληροφοριω΄ν για την τεχνογνωσι΄α που δεν δηµοσιοποιου΄νται.

6.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν επιπλε΄ον να ενισχυ΄σουν τη συνεργασι΄α
τους στο συγκεκριµε΄νο τοµε΄α. Κατο΄πιν αιτη΄σεως και υπο΄ αµοιβαι΄α
συµφωνηθε΄ντες ο΄ρους, η συνεργασι΄α επεκτει΄νεται, µεταξυ΄ α΄λλων,
στους ακο΄λουθους τοµει΄ς: προετοιµασι΄α νο΄µων και κανονισµω΄ν µε
στο΄χο την προστασι΄α και την τη΄ρηση των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς
ιδιοκτησι΄ας, την αποτροπη΄ της κατα΄χρησης αυτω΄ν των δικαιωµα΄των απο΄ τους κατο΄χους τους και της παραβι΄αση΄ς τους απο΄ τους
ανταγωνιστε΄ς, τη συ΄σταση και την ενι΄σχυση των αρµο΄διων εθνικω΄ν
και περιφερειακω΄ν γραφει΄ων και α΄λλων υπηρεσιω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της στη΄ριξης περιφερειακω΄ν οργανισµω΄ν προστασι΄ας της
πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, επιφορτισµε΄νων µε την εφαρµογη΄ και την
προστασι΄α των δικαιωµα΄των καθω΄ς και µε την κατα΄ρτιση του
προσωπικου΄.

'Αρθρο 47
Τ υ π ο π ο ΄η
ι σ η κ α ι π ι σ τ ο π ο ΄η
ι ση

1.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να συνεργα΄ζονται στενο΄τερα στους
τοµει΄ς της τυποποι΄ησης, της πιστοποι΄ησης και της διασφα΄λισης
της ποιο΄τητας προκειµε΄νου να αρθου΄ν τα περιττα΄ τεχνικα΄ εµπο΄δια
και να περιοριστου΄ν οι διαφορε΄ς των µερω΄ν σε αυτου΄ς τους τοµει΄ς,
µε στο΄χο τη διευκο΄λυνση των συναλλαγω΄ν.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, επιβεβαιω΄νουν τη δε΄σµευση που ΄εχουν αναλα΄βει
βα΄σει της συµφωνι΄ας για τα τεχνικα΄ εµπο΄δια στο εµπο΄ριο (Συµφωνι΄α ΤΕΕ), συνηµµε΄νη στη συµφωνι΄α του ΠΟΕ.

2.
Η συνεργασι΄α στον τοµε΄α της τυποποι΄ησης και της πιστο΄ θηση συµβατω΄ν συστηµα΄των µεταξυ΄
ποι΄ησης στοχευ΄ει στην προω
των µερω΄ν και συνι΄σταται ειδικο΄τερα:
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σε µε΄τρα, ευθυγραµµισµε΄να µε τη συµφωνι΄α ΤΕΕ, µε στο΄χο
την ενθα΄ρρυνση της ευρυ΄τερης χρη΄σης των διεθνω΄ν τεχνικω΄ν
κανονισµω΄ν, των προτυ΄πων και των διαδικασιω΄ν διαπι΄στωσης
της συµµο΄ρφωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων ειδικω΄ν τοµεακω
΄ν
µε΄τρων, κατ' αναλογι΄α του επιπε΄δου οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης
των κρατω΄ν ΑΚΕ,

—

σε συνεργασι΄α στον τοµε΄α του ελε΄γχου και της διασφα΄λισης
της ποιο΄τητας σε επιλεγµε΄νους τοµει΄ς που παρουσια΄ζουν
ενδιαφε΄ρον για τα κρα΄τη ΑΚΕ,

—

στη στη΄ριξη πρωτοβουλιω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ για την
ανα΄πτυξη ικανοτη΄των στους τοµει΄ς της διαπι΄στωσης της
συµµο΄ρφωσης, της µετρολογι΄ας και της τυποποι΄ησης,

—

στην ανα΄πτυξη λειτουργικω΄ν δεσµω΄ν µεταξυ΄ των οργα΄νων
της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν ΑΚΕ στον τοµε΄α της
τυποποι΄ησης, της διαπι΄στωσης της συµµο΄ρφωσης και της
πιστοποι΄ησης.
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'Αρθρο 49
Ε µ π ο΄ ρ ι ο κ α ι π ε ρ ι β α΄ λ λ ο ν

1.
Τα µε΄ρη επαναβεβαιω΄νουν τη δε΄σµευση΄ τους να προαγα΄γουν
την ανα΄πτυξη του διεθνου΄ς εµπορι΄ου µε τε΄τοιον τρο΄πο ω΄στε να
διασφαλι΄ζεται η βιω΄σιµη και υγιη΄ς διαχει΄ριση του περιβα΄λλοντος,
συ΄µφωνα µε τις διεθνει΄ς συµβα΄σεις και δεσµευ΄σεις στον τοµε΄α
αυτο΄ λαµβα΄νοντας δεο΄ντως υπο΄ψη τα αντι΄στοιχα επι΄πεδα ανα΄πτυξη΄ς τους. Συµφωνου΄ν ο΄τι κατα΄ τον σχεδιασµο΄ και την υλοποι΄ηση
των περιβαλλοντικω΄ν µε΄τρων πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι
ιδιαι΄τερες απαιτη΄σεις και ανα΄γκες των κρατω΄ν ΑΚΕ.

2.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν, υπο΄ το πνευ΄µα των αρχω΄ν του Ρι΄ο και
µε σκοπο΄ την αµοιβαι΄α υποστη΄ριξη του εµπορι΄ου και του
περιβα΄λλοντος, να προωθη΄σουν τη συνεργασι΄α τους στον τοµε΄α
αυτο΄. Η συνεργασι΄α στοχευ΄ει ειδικο΄τερα στη χα΄ραξη συνεκτικω΄ν
εθνικω΄ν, περιφερειακω΄ν και διεθνω΄ν πολιτικω΄ν, στην ενι΄σχυση των
ποιοτικω΄ν ελε΄γχων των αγαθω΄ν και των υπηρεσιω΄ν που σχετι΄ζονται
µε το περιβα΄λλον και στη βελτι΄ωση παραγωγικω΄ν µεθο΄δων φιλικω΄ν
προς το περιβα΄λλον σε σχετικου΄ς τοµει΄ς.

3.
Τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν να εξετα΄σουν, σε ευ΄θετο χρο΄νο,
το ενδεχο΄µενο διαπραγµα΄τευσης συµφωνιω΄ν για την αµοιβαι΄α
αναγνω΄ριση σε τοµει΄ς αµοιβαι΄ου οικονοµικου΄ ενδιαφε΄ροντος.

'Αρθρο 50
Ε µ π ο΄ ρ ι ο κ α ι κ α ν ο΄ ν ε ς ε ρ γ α σ ΄α
ι ς

'Αρθρο 48
Υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ α΄ κ α ι φ υ τ ο ϋ γ ε ι ο ν ο µ ι κ α΄ µ ΄ε τ ρ α

1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν το δικαι΄ωµα κα΄θε µε΄ρους να θεσπι΄ζει
η΄ να εφαρµο΄ζει υγειονοµικα΄ και φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα που ει΄ναι
αναγκαι΄α για την προστασι΄α της ζωη΄ς και της υγει΄ας των
΄ ων, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τα
ανθρω΄πων, των φυτω΄ν και των ζω
µε΄τρα αυτα΄ δεν συνιστου΄ν µε΄σο αυθαι΄ρετων διακρι΄σεων ου΄τε
συγκεκαλυµµε΄νο περιορισµο΄ του εµπορι΄ου, εν γε΄νει. Για το σκοπο΄
αυτο΄, επαναβεβαιω΄νουν τη δε΄σµευση που ανε΄λαβαν στο πλαι΄σιο
της συµφωνι΄ας για την εφαρµογη΄ των υγειονοµικω΄ν και φυτοϋγειονοµικω΄ν µε΄τρων (συµφωνι΄α SPS), συνηµµε΄νη στη συµφωνι΄α του
ΠΟΕ, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το αντι΄στοιχο επι΄πεδο ανα΄πτυξη΄ς τους.

2.
∆εσµευ΄ονται, επιπλε΄ον, να ενισχυ΄σουν το συντονισµο΄, τη
διαβου΄λευση και την πληροφο΄ρηση σε σχε΄ση µε την ανακοι΄νωση
και την εφαρµογη΄ των προτεινο΄µενων υγειονοµικω΄ν και φυτοϋγειονοµικω΄ν µε΄τρων, βα΄σει της συµφωνι΄ας SPS, στις περιπτω΄σεις που
τα µε΄τρα αυτα΄ δυ΄νανται να θι΄ξουν τα συµφε΄ροντα οιουδη΄ποτε
µε΄ρους. Συµφωνου΄ν επι΄σης να διεξα΄γεται εκ των προτε΄ρων
διαβου΄λευση και συντονισµο΄ς στο πλαι΄σιο του Codex
Alimentarius, του ∆ιεθνου΄ς Γραφει΄ου Επιζωοτι΄ας και της διεθνου΄ς
συ΄µβασης για την προστασι΄α των φυτω΄ν, µε σκοπο΄ την προω΄θηση
των κοινω΄ν συµφερο΄ντων τους.

3.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να ενισχυ΄σουν τη συνεργασι΄α τους
ω΄στε να αυξη΄σουν την ικανο΄τητα του δηµο΄σιου και του ιδιωτικου΄
τοµε΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ στον συγκεκριµε΄νο τοµε΄α.

1.
Τα µε΄ρη επαναβεβαιω΄νουν τη δε΄σµευση΄ τους ΄εναντι των
διεθνω΄ς αναγνωρισµε΄νων θεµελιωδω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας ο΄πως
αυτοι΄ ορι΄ζονται στις σχετικε΄ς συµβα΄σεις της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης
Εργασι΄ας (∆ΟΕ), και ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ελευθερι΄α του
συνεταιρι΄ζεσθαι και το δικαι΄ωµα της συλλογικη΄ς διαπραγµα΄τευσης, την κατα΄ργηση της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας, την εξα΄λειψη
των χειρο΄τερων µορφω΄ν παιδικη΄ς εργασι΄ας και τη µη εφαρµογη΄
διακρι΄σεων στον τοµε΄α της απασχο΄λησης.

2.
Συµφωνου΄ν να προωθη΄σουν τη συνεργασι΄α στον τοµε΄α αυτο΄
και ειδικο΄τερα στα ακο΄λουθα σηµει΄α:
—

ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε την οικει΄α νοµοθεσι΄α
και τις ρυθµι΄σεις που διε΄πουν την εργασι΄α·

—

εκπο΄νηση εθνικου΄ εργατικου΄ δικαι΄ου και ενι΄σχυση της
υφιστα΄µενης νοµοθεσι΄ας·

—

εκπαιδευτικα΄ προγρα΄µµατα και προγρα΄µµατα αυ΄ξησης της
συνειδητοποι΄ησης·

—

ενι΄σχυση της εφαρµογη΄ς του εθνικου΄ δικαι΄ου και των
ρυθµι΄σεων που διε΄πουν την εργασι΄α.

3.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι κανο΄νες εργασι΄ας δεν πρε΄πει να
χρησιµοποιου΄νται για σκοπου΄ς εµπορικου΄ προστατευτισµου΄.
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'Αρθρο 51
Π ο λ ι τ ι κ η΄

΄ ν κ α ι π ρ ο σ τ α σ ΄α
καταναλωτω
ι
υ γ ε ΄α
ι ς των καταναλωτω
΄ν

της

1.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να επιταχυ΄νουν τη συνεργασι΄α τους
στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς καταναλωτω΄ν και της προστασι΄ας
της υγει΄ας των καταναλωτω΄ν, µε πλη΄ρη σεβασµο΄ της εθνικη΄ς
νοµοθεσι΄ας για αποφυγη΄ των εµπορικω΄ν φραγµω΄ν.
2.
Η συνεργασι΄α στοχευ΄ει, ειδικο΄τερα, στη βελτι΄ωση της
θεσµικη΄ς και τεχνικη΄ς ικανο΄τητας στον εν λο΄γω τοµε΄α, µε τη
δηµιουργι΄α συστηµα΄των ταχει΄ας προειδοποι΄ησης και αµοιβαι΄ας
ενηµε΄ρωσης για τα επικι΄νδυνα προϊο΄ντα, την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν και εµπειριω΄ν σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση και τη λειτουργι΄α
µηχανισµου΄ για την επιτη΄ρηση των προϊο΄ντων µετα΄ την αποµα΄κρυνση΄ τους απο΄ την αγορα΄ και την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων,
µε τη βελτι΄ωση των πληροφοριω΄ν που παρε΄χονται στους καταναλωτε΄ς για τις τιµε΄ς και τα χαρακτηριστικα΄ των προσφερο΄µενων
προϊο΄ντων και υπηρεσιω΄ν, µε την ενθα΄ρρυνση της ανα΄πτυξης
ανεξα΄ρτητων ενω΄σεων καταναλωτω΄ν και των επαφω΄ν µεταξυ΄
εκπροσω΄πων των ενω΄σεων καταναλωτω΄ν, µε τη βελτι΄ωση της
συµβατο΄τητας των πολιτικω΄ν και των συστηµα΄των για τους
καταναλωτε΄ς, τη γνωστοποι΄ηση της εφαρµογη΄ς νε΄ας νοµοθεσι΄ας
και την προω΄θηση της συνεργασι΄ας κατα΄ τη διερευ΄νηση ζηµιογο΄νων η΄ αθε΄µιτων επιχειρηµατικω΄ν πρακτικω΄ν και µε την επιβολη΄,
κατα΄ τις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των µερω΄ν, απαγορευ΄σεων στις
εξαγωγε΄ς αγαθω΄ν και υπηρεσιω΄ν των οποι΄ων η εµπορι΄α ΄εχει
απαγορευτει΄ στην χω΄ρα παραγωγη΄ς τους.
'Αρθρο 52
Ρ η΄ τ ρ α φ ο ρ ο λ ο γ ι κ η΄ ς α π α λ λ α γ η΄ ς
1.
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 31 του
παραρτη΄µατος ΙV, το καθεστω΄ς του µα΄λλον ευνοουµε΄νου κρα΄τους
που παραχωρει΄ται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας
συµφωνι΄ας η΄ οποιασδη΄ποτε α΄λλης ρυ΄θµισης που ΄εχει εγκριθει΄
βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας, δεν εφαρµο΄ζεται στα φορολογικα΄
πλεονεκτη΄µατα που παρε΄χουν η΄ ενδε΄χεται να παρα΄σχουν τα µε΄ρη
στο µε΄λλον, κατ' εφαρµογη΄ συµφωνιω΄ν για την αποφυγη΄ της
διπλη΄ς φορολο΄γησης, α΄λλων φορολογικω΄ν ρυθµι΄σεων η΄ εσωτερικη΄ς φορολογικη΄ς νοµοθεσι΄ας.
2.
Καµια΄ δια΄ταξη της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η΄ οποιασδη΄ποτε
α΄λλης ρυ΄θµισης που ΄εχει εγκριθει΄ βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
δεν µπορει΄ να ερµηνευτει΄ κατα΄ την ΄εννοια ο΄τι εµποδι΄ζει τη θε΄σπιση
η΄ την εφαρµογη΄ µε΄τρων που στοχευ΄ουν στην προ΄ληψη της
φοροαποφυγη΄ς η΄ της φοροδιαφυγη΄ς, κατ' εφαρµογη΄ φορολογικω΄ν
διατα΄ξεων που περιε΄χονται σε συµφωνι΄ες για την αποφυγη΄ της
διπλη΄ς φορολο΄γησης, σε α΄λλες φορολογικε΄ς ρυθµι΄σεις η΄ στην
εθνικη΄ φορολογικη΄ νοµοθεσι΄α.
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3.
Καµια΄ δια΄ταξη της παρου΄σας συµφωνι΄ας η΄ οποιασδη΄ποτε
α΄λλης ρυ΄θµισης που ΄εχει εγκριθει΄ βα΄σει της παρου΄σας συµφωνι΄ας
δεν µπορει΄ να ερµηνευτει΄ κατα΄ την ΄εννοια ο΄τι εµποδι΄ζει τα µε΄ρη,
κατα΄ την εφαρµογη΄ των σχετικω΄ν διατα΄ξεων των φορολογικω΄ν
τους νοµοθεσιω΄ν, να διαχωρι΄ζουν τους φορολογουµε΄νους που δεν
βρι΄σκονται στην ΄δια
ι κατα΄σταση, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄ τον το΄πο
διαµονη΄ς τους η΄ τον το΄πο ο΄που επενδυ΄ουν τα κεφα΄λαια΄ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συνεργασι΄α σε α΄λλους τοµει΄ς
'Αρθρο 53
Σ υ µ φ ω ν ΄ε
ι ς α λ ι ε ΄α
ι ς
1.
Τα µε΄ρη δηλω΄νουν ο΄τι ει΄ναι προ΄θυµα να διαπραγµατευθου΄ν
συµφωνι΄ες αλιει΄ας µε στο΄χο να εξασφαλι΄σουν βιω΄σιµες και
αµοιβαι΄α ικανοποιητικε΄ς συνθη΄κες για τις αλιευτικε΄ς δραστηριο΄τητες στα κρα΄τη ΑΚΕ.
2.
Κατα΄ τη συ΄ναψη η΄ την εφαρµογη΄ τε΄τοιων συµφωνιω΄ν, τα
κρα΄τη ΑΚΕ δεν εφαρµο΄ζουν διακρι΄σεις ΄εναντι της Κοινο΄τητας η΄
των κρατω΄ν µελω΄ν της, µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν ρυθµι΄σεων
που ισχυ΄ουν µεταξυ΄ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν της ΄διας
ι
γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αµοιβαι΄ων συµφωνιω΄ν αλιει΄ας, ου΄τε η Κοινο΄τητα εφαρµο΄ζει διακρι΄σεις ΄εναντι των
κρατω΄ν ΑΚΕ.
'Αρθρο 54
Ε π ι σ ι τ ι σ τ ι κ η΄ α σ φ α΄ λ ε ι α
1.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τα διαθε΄σιµα γεωργικα΄ προϊο΄ντα, η Κοινο΄τητα
δεσµευ΄εται να εξασφαλι΄ζει ο΄τι οι επιστροφε΄ς κατα΄ την εξαγωγη΄
καθορι΄ζονται ακο΄µη περισσο΄τερο εκ των προτε΄ρων για ο΄λα τα
κρα΄τη ΑΚΕ, ο΄σον αφορα΄ µι΄α σειρα΄ προϊο΄ντων που προσδιορι΄ζεται
ανα΄λογα µε τις επισιτιστικε΄ς ανα΄γκες που διατυπω΄νουν τα ΄δια
ι τα
κρα΄τη.
2.
Ο προκαθορισµο΄ς αυτο΄ς ει΄ναι ετη΄σιας δια΄ρκειας και εφαρµο΄ζεται κα΄θε χρο΄νο καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι το επι΄πεδο της επιστροφη΄ς καθορι΄ζεται
συ΄µφωνα µε τις µεθο΄δους που συνη΄θως ακολουθει΄ η Επιτροπη΄.
3.
Ειδικε΄ς συµφωνι΄ες ει΄ναι δυνατο΄ να συνα΄πτονται µε ο΄σα
κρα΄τη ΑΚΕ το ζητου΄ν, στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς τους για την
επισιτιστικη΄ ασφα΄λεια.
4.
Οι ειδικε΄ς συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3
δεν πρε΄πει να θε΄τουν σε κι΄νδυνο την παραγωγη΄ και τα εµπορικα΄
ρευ΄µατα στις περιφε΄ρειες ΑΚΕ.
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ΜΕΡΟΣ 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Στο΄χοι, αρχε΄ς, κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και επιλεξιµο΄τητα

2.
Η συνεργασι΄α εξασφαλι΄ζει ιδιαι΄τερη µεταχει΄ριση για τα
λιγο΄τερο αναπτυγµε΄να κρα΄τη ΑΚΕ και λαµβα΄νει δεο΄ντως υπο΄ψη
την ευπα΄θεια των µεσο΄γειων και νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ. Επιπλε΄ον,
αντιµετωπι΄ζονται οι ιδιαι΄τερες ανα΄γκες των χωρω΄ν που εξε΄ρχονται
απο΄ συρρα΄ξεις.

'Αρθρο 55

'Αρθρο 57

Σ τ ο΄ χ ο ι

Κ α τ ε υ θ υ ν τ η΄ ρ ι ε ς γ ρ α µ µ ΄ε ς

Στο΄χος της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης
ει΄ναι, µε΄σω της χορη΄γησης επαρκω΄ν χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων
και της κατα΄λληλης τεχνικη΄ς βοη΄θειας, να στηριχθου΄ν και να
προωθηθου΄ν οι προσπα΄θειες των κρατω΄ν ΑΚΕ να επιτυ΄χουν τους
στο΄χους της παρου΄σας συµφωνι΄ας µε βα΄ση το αµοιβαι΄ο συµφε΄ρον
και υπο΄ πνευ΄µα αλληλεξα΄ρτησης.

1.
Οι χρηµατοδοτου΄µενες στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας παρεµβα΄σεις υλοποιου΄νται σε στενη΄ συνεργασι΄α των κρατω΄ν
ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας και µε τη΄ρηση της αρχη΄ς της ισο΄τητας
µεταξυ΄ εται΄ρων.
2.

Τα κρα΄τη ΑΚΕ ει΄ναι υπευ΄θυνα για:

α)

τον καθορισµο΄ των στο΄χων και των προτεραιοτη΄των επι΄ των
οποι΄ων βασι΄ζονται τα ενδεικτικα΄ προγρα΄µµατα·

β)

την επιλογη΄ ΄εργων και προγραµµα΄των·

γ)

την προετοιµασι΄α και παρουσι΄αση των φακε΄λων των ΄εργων
και των προγραµµα΄των·

δ)

την προετοιµασι΄α, τη διαπραγµα΄τευση και τη συ΄ναψη
συµβα΄σεων·

ε)

την υλοποι΄ηση και τη διαχει΄ριση ΄εργων και προγραµµα΄των·
και

'Αρθρο 56
Α ρ χ ΄ε ς

1.
Η συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης εφαρµο΄ζεται µε βα΄ση και σε συµφωνι΄α µε τους αναπτυξιακου΄ς στο΄χους,
τις στρατηγικε΄ς και τις προτεραιο΄τητες που καθορι΄ζουν τα κρα΄τη
ΑΚΕ, το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και περιφερειακο΄ επι΄πεδο. Λαµβα΄νονται
δεο΄ντως υπο΄ψη τα αντι΄στοιχα γεωγραφικα΄, κοινωνικα΄ και πολιτιστικα΄ χαρακτηριστικα΄ τους καθω΄ς και οι ιδιαι΄τερες δυνατο΄τητε΄ς
τους. Επιπλε΄ον, η συνεργασι΄α:

στ) τη διατη΄ρηση των ΄εργων και των προγραµµα΄των.
α)

προωθει΄ την τοπικη΄ ιδιοκτησι΄α σε ο΄λα τα επι΄πεδα της
αναπτυξιακη΄ς διαδικασι΄ας·

β)

αντικατοπτρι΄ζει µι΄α εταιρικη΄ σχε΄ση βασιζο΄µενη σε αµοιβαι΄α
δικαιω΄µατα και υποχρεω΄σεις·

γ)

υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της προβλεψιµο΄τητας και της
ασφα΄λειας της εισροη΄ς πο΄ρων οι οποι΄οι χορηγου΄νται υπο΄
πολυ΄ ευνοϊκου΄ς ο΄ρους και σε συνεχη΄ βα΄ση·

δ)

ε)

ει΄ναι ευε΄λικτη και προσαρµοσµε΄νη στην κατα΄σταση κα΄θε
κρα΄τους ΑΚΕ, καθω΄ς και στην ιδιαι΄τερη φυ΄ση του συγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου η΄ προγρα΄µµατος· και
εξασφαλι΄ζει αποτελεσµατικο΄τητα, συντονισµο΄ και συνε΄πεια.

3.
Με την επιφυ΄λαξη των προαναφερθεισω΄ν διατα΄ξεων, οι
επιλε΄ξιµοι µη κρατικοι΄ φορει΄ς δυ΄νανται επι΄σης να ει΄ναι υπευ΄θυνοι
για την προ΄ταση και την υλοποι΄ηση προγραµµα΄των και ΄εργων σε
τοµει΄ς που τους αφορου΄ν.
4.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ και η Κοινο΄τητα ΄εχουν απο΄ κοινου΄ την ευθυ΄νη
για:
α)

τη χα΄ραξη, στο πλαι΄σιο των κοινω΄ν οργα΄νων, των κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση
της ανα΄πτυξης·

β)

την υιοθε΄τηση των ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των·

γ)

την εκτι΄µηση των προτεινο΄µενων ΄εργων και προγραµµα΄των·
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δ)

την επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις συµµετοχη΄ σε διαγωνισµου΄ς και δηµο΄σιες
συµβα΄σεις·

ε)

την παρακολου΄θηση και την αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων και
των αποτελεσµα΄των των ΄εργων και των προγραµµα΄των· και

ε)

15.12.2000

φορει΄ς αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας και α΄λλοι µη κρατικοι΄
παρα΄γοντες απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ και απο΄ την Κοινο΄τητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πεδι΄ο και χαρακτη΄ρας της χρηµατοδο΄τησης

στ) την εξασφα΄λιση της ορθη΄ς, ταχει΄ας και αποτελεσµατικη΄ς
υλοποι΄ησης των ΄εργων και των προγραµµα΄των.

'Αρθρο 59
5.
Η Κοινο΄τητα ΄εχει την ευθυ΄νη για τη λη΄ψη των αποφα΄σεων
χρηµατοδο΄τησης των ΄εργων και των προγραµµα΄των.

6.
Εκτο΄ς αν προβλε΄πει διαφορετικα΄ η παρου΄σα συµφωνι΄α, κα΄θε
απο΄φαση που πρε΄πει να εγκριθει΄ απο΄ ΄ενα απο΄ τα µε΄ρη εγκρι΄νεται η΄
θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει εγκριθει΄ εντο΄ς 60 ηµερω΄ν απο΄ την κοινοποι΄ηση΄
της απο΄ το α΄λλο µε΄ρος.

Στο πλαι΄σιο των προτεραιοτη΄των που καθορι΄ζονται απο΄ το η΄ τα
ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο, µπορει΄ να δοθει΄ ενι΄σχυση σε ΄εργα και προγρα΄µµατα
καθω΄ς και σε α΄λλες µορφε΄ς ενεργειω΄ν που συµβα΄λλουν στην
επι΄τευξη των στο΄χων της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
'Αρθρο 60
Π ε δ ΄ο
ι χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η ς

'Αρθρο 58
Ε π ι λ ε ξ ι µ ο΄ τ η τ α γ ι α χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η

1.
∆ικαιου΄νται οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης δυνα΄µει της παρου΄σας
συµφωνι΄ας οι ακο΄λουθοι φορει΄ς η΄ οργανισµοι΄:
α)

κρα΄τη ΑΚΕ·

β)

περιφερειακοι΄ η΄ διακρατικοι΄ φορει΄ς στους οποι΄ους συµµετε΄χουν ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη ΑΚΕ και οι οποι΄οι ΄εχουν
εξουσιοδοτηθει΄ απο΄ τα κρα΄τη αυτα΄· και

γ)

µικτοι΄ οργανισµοι΄ που ΄εχουν συσταθει΄ απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ και
την Κοινο΄τητα για την επιδι΄ωξη συγκεκριµε΄νων στο΄χων.

Στο πεδι΄ο της χρηµατοδο΄τησης µπορει΄ να περιλαµβα΄νεται, µεταξυ΄
α΄λλων, ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες και τις µορφε΄ς των ενεργειω΄ν που
κρι΄νονται οι πλε΄ον κατα΄λληλες, ενι΄σχυση για:
α)

µε΄τρα που συµβα΄λλουν στην ελα΄φρυνση του χρε΄ους και στη
µει΄ωση των προβληµα΄των του ισοζυγι΄ου πληρωµω΄ν στα
κρα΄τη ΑΚΕ·

β)

µακροοικονοµικε΄ς και διαρθρωτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και
πολιτικε΄ς·

γ)

µετριασµο΄ των αρνητικω΄ν συνεπειω΄ν απο΄ την αστα΄θεια των
εξαγωγικω΄ν εσο΄δων·

δ)

τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς και µεταρρυθµι΄σεις·

ε)

ανα΄πτυξη θεσµικω΄ν οργα΄νων και ενι΄σχυση των ικανοτη΄των
τους·

στ) προγρα΄µµατα τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας· και
2.
Ει΄ναι επι΄σης, µε τη συ΄µφωνη γνω΄µη του η΄ των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ, επιλε΄ξιµοι για χρηµατοδοτικη΄ ενι΄σχυση:
α)

ζ)

δηµο΄σιοι η΄ ηµιδηµο΄σιοι εθνικοι΄ η΄/και περιφερειακοι΄ οργανισµοι΄, υπουργει΄α η΄ τοπικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ, και ιδι΄ως
τα χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα και οι αναπτυξιακε΄ς τρα΄πεζες
των κρατω΄ν αυτω΄ν·

ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης,
περιλαµβανοµε΄νης της βοη΄θειας προς τους προ΄σφυγες και
τους εκτοπισθε΄ντες, µε΄τρα βραχυπρο΄θεσµης αποκατα΄στασης
και µε΄τρα ετοιµο΄τητας για την αντιµετω΄πιση φυσικω΄ν
καταστροφω΄ν.
'Αρθρο 61
Χ α ρ α κ τ η΄ ρ α ς τ η ς χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η ς

β)

γ)

δ)

εταιρει΄ες, επιχειρη΄σεις και α΄λλοι ιδιωτικοι΄ οργανισµοι΄ και
ιδιωτικοι΄ φορει΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ·
επιχειρη΄σεις ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας, ω΄στε να
τους δοθει΄ η δυνατο΄τητα, συνεισφε΄ροντας και οι ΄διες,
ι
να αναλαµβα΄νουν παραγωγικα΄ ΄εργα στην επικρα΄τεια ενο΄ς
κρα΄τους ΑΚΕ·
ενδια΄µεσοι χρηµατοπιστωτικοι΄ φορει΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ της
Κοινο΄τητας που δηµιουργου΄ν, προωθου΄ν και χρηµατοδοτου΄ν
ιδιωτικε΄ς επενδυ΄σεις σε κρα΄τη ΑΚΕ· και

1.

Η χρηµατοδο΄τηση περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων:

α)

΄εργα και προγρα΄µµατα·

β)

πιστω΄σεις, καθεστω΄τα εγγυη΄σεων και λη΄ψη συµµετοχω΄ν σε
µετοχικο΄ κεφα΄λαιο·

γ)

στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄, ει΄τε απευθει΄ας, για τα κρα΄τη
ΑΚΕ των οποι΄ων το νο΄µισµα ει΄ναι µετατρε΄ψιµο και ελευθε΄ρως
µεταφερο΄µενο, ει΄τε εµµε΄σως, απο΄ ανταλλαγµατικα΄ κεφα΄λαια
που προε΄ρχονται απο΄ τα δια΄φορα κοινοτικα΄ µε΄σα·
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δ)

το ανθρω΄πινο δυναµικο΄ και τους υλικου΄ς πο΄ρους που
απαιτου΄νται για την αποτελεσµατικη΄ διαχει΄ριση και επι΄βλεψη
των ΄εργων και των προγραµµα΄των·

β)

εφαρµο΄ζονται σαφω΄ς σχεδιασµε΄νες µακροοικονοµικε΄ς η΄
τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς που ΄εχουν εκπονηθει΄ απο΄ την ΄δια
ι
τη
χω΄ρα και ΄εχουν λα΄βει τη συ΄µφωνη γνω΄µη των κυριο΄τερων
χορηγω΄ν· και

ε)

τα τοµεακα΄ και γενικα΄ προγρα΄µµατα ενι΄σχυσης των εισαγωγω΄ν τα οποι΄α µπορου΄ν να λαµβα΄νουν τη µορφη΄:

γ)

οι διαδικασι΄ες για τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις ει΄ναι ανοικτε΄ς και
διαφανει΄ς.

i)

προγραµµα΄των τοµεακω΄ν εισαγωγω΄ν σε ει΄δος, περιλαµβανοµε΄νης της χρηµατοδο΄τησης εισροω΄ν για το
συ΄στηµα παραγωγη΄ς και προµηθειω΄ν για τη βελτι΄ωση
των κοινωνικω΄ν υπηρεσιω΄ν·

ii)

προγραµµα΄των τοµεακω΄ν εισαγωγω΄ν υπο΄ µορφη΄ συνδροµη΄ς σε συνα΄λλαγµα που αποδεσµευ΄εται σε δο΄σεις
για τη χρηµατοδο΄τηση τοµεακω΄ν εισαγωγω΄ν· και

iii)

προγραµµα΄των γενικω΄ν εισαγωγω΄ν, υπο΄ µορφη΄ συνδροµη΄ς σε συνα΄λλαγµα που αποδεσµευ΄εται σε δο΄σεις για
τη χρηµατοδο΄τηση γενικω΄ν εισαγωγω΄ν που καλυ΄πτουν
ευρυ΄ φα΄σµα προϊο΄ντων.

2.
Απευθει΄ας ενι΄σχυση του προϋπολογισµου΄ για τη στη΄ριξη
µακροοικονοµικω΄ν η΄ τοµεακω΄ν µεταρρυθµι΄σεων χορηγει΄ται ο΄ταν:
α)

η διαχει΄ριση των κρατικω΄ν δαπανω΄ν ει΄ναι επαρκω΄ς διαφανη΄ς,
υπευ΄θυνη και αποτελεσµατικη΄·

3.
Οµοι΄ως, απευθει΄ας στη΄ριξη του προϋπολογισµου΄ χορηγει΄ται
σταδιακα΄ σε τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς που αντικαθιστου΄ν µεµονωµε΄να
΄εργα.
4.
Τα προαναφερθε΄ντα µε΄σα χρηµατοδο΄τησης των προγραµµα΄των εισαγωγω΄ν η΄ στη΄ριξης του προϋπολογισµου΄ µπορου΄ν
επι΄σης να χρησιµοποιηθου΄ν για τη στη΄ριξη επιλε΄ξιµων κρατω΄ν
ΑΚΕ τα οποι΄α εφαρµο΄ζουν µεταρρυθµι΄σεις που στοχευ΄ουν στην
ενδοπεριφερειακη΄ ελευθε΄ρωση της οικονοµι΄ας και δηµιουργου΄ν
καθαρε΄ς µεταβατικε΄ς δαπα΄νες.
5.
Στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, το Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο
Ανα΄πτυξης, καλου΄µενο εφεξη΄ς Ταµει΄ο, τα ανταλλαγµατικα΄ κεφα΄λαια, τα µη δαπανηθε΄ντα υπο΄λοιπα των προηγου΄µενων Ταµει΄ων,
οι ΄διοι
ι
πο΄ροι της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων (εφεξη΄ς
καλου΄µενης «η Τρα΄πεζα») και, ενδεχοµε΄νως, οι πο΄ροι που προε΄ρχονται απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας χρησιµοποιου΄νται για τη χρηµατοδο΄τηση ΄εργων, προγραµµα΄των και α΄λλων
µορφω΄ν δρα΄σης που συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη των στο΄χων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
6.
Τα κονδυ΄λια που προβλε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α δυ΄νανται
να χρησιµοποιηθου΄ν για να καλυφθει΄ το συ΄νολο των δαπανω΄ν, στο
εσωτερικο΄ και στο εξωτερικο΄, για τα ΄εργα και τα προγρα΄µµατα,
περιλαµβανοµε΄νων και των τακτικω΄ν δαπανω΄ν.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

'Αρθρο 63

Χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι

Τ ρ ο΄ π ο ι χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η ς

'Αρθρο 62
Σ υ΄ ν ο λ ο χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η ς
1.
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, το συνολικο΄
ποσο΄ της χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης της Κοινο΄τητας καθω΄ς και οι
λεπτοµερει΄ς ο΄ροι και κανο΄νες χρηµατοδο΄τησης περιε΄χονται στα
παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Σε περι΄πτωση µη κυ΄ρωσης η΄ καταγγελι΄ας της παρου΄σας
συµφωνι΄ας απο΄ ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ, τα µε΄ρη προσαρµο΄ζουν τα ποσα΄
των χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων που προβλε΄πονται στο χρηµατοδοτικο΄
πρωτο΄κολλο του παραρτη΄µατος Ι. Η προσαρµογη΄ των χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων γι΄νεται επι΄σης σε περι΄πτωση:
α)

προσχω΄ρησης στη συµφωνι΄α νε΄ων κρατω΄ν ΑΚΕ τα οποι΄α δεν
ει΄χαν συµµετα΄σχει στη διαπραγµα΄τευση΄ της· και

β)

διευ΄ρυνσης της Κοινο΄τητας.

Οι τρο΄ποι χρηµατοδο΄τησης για κα΄θε ΄εργο η΄ προ΄γραµµα καθορι΄ζονται απο΄ κοινου΄ απο΄ το η΄ τα δικαιου΄χα κρα΄τη ΑΚΕ και την
Κοινο΄τητα, ανα΄λογα:

α)

µε το επι΄πεδο ανα΄πτυξης, τη γεωγραφικη΄ θε΄ση, την οικονοµικη΄ και δηµοσιονοµικη΄ κατα΄σταση των κρατω΄ν αυτω΄ν·

β)

µε τη φυ΄ση του ΄εργου η΄ του προγρα΄µµατος, τις προοπτικε΄ς
οικονοµικη΄ς και χρηµατοοικονοµικη΄ς του απο΄δοσης καθω΄ς
και µε τις κοινωνικε΄ς και πολιτιστικε΄ς του επιπτω΄σεις· και

γ)

σε περι΄πτωση δανει΄ων, µε τους παρα΄γοντες που εγγυω΄νται
την εξυπηρε΄τηση των δανει΄ων.
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'Αρθρο 64
Π ρ α΄ ξ ε ι ς µ ε τ α β ΄β
ι α σ η ς δ α ν ε ΄ι ω ν
1.
Η χρηµατοδοτικη΄ βοη΄θεια µπορει΄να χορηγει΄ται στα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ µε΄σω των κρατω΄ν ΑΚΕ η΄, µε την επιφυ΄λαξη
των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε΄σω επιλε΄ξιµων χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των η΄ και απευθει΄ας, σε κα΄θε α΄λλον επιλε΄ξιµο
δικαιου΄χο. 'Οταν η οικονοµικη΄ βοη΄θεια χορηγει΄ται απο΄ ενδια΄µεσο
φορε΄α στον τελικο΄ δικαιου΄χο η΄ απευθει΄ας στον τελικο΄ δικαιου΄χο
του ιδιωτικου΄ τοµε΄α:
α)

β)

4.
Η διαδικασι΄α διαβου΄λευσης και συντονισµου΄ µε α΄λλους
χορηγου΄ς και συγχρηµατοδο΄τες πρε΄πει να ενισχυθει΄ και να
αναπτυχθει΄, ο΄που ει΄ναι δυνατο΄, µε τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν-πλαισι΄ων
συγχρηµατοδο΄τησης ενω΄ παρα΄λληλα οι πολιτικε΄ς και οι διαδικασι΄ες συγχρηµατοδο΄τησης θα πρε΄πει να αναθεωρηθου΄ν ω΄στε να
διασφαλισθου΄ν η αποτελεσµατικο΄τητα και οι καλυ΄τερες δυνατε΄ς
συνθη΄κες και προϋποθε΄σεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χρε΄ος και στη΄ριξη της διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς

οι ο΄ροι χορη΄γησης της βοη΄θειας αυτη΄ς απο΄ τον ενδια΄µεσο
φορε΄α στον τελικο΄ δικαιου΄χο η΄ απευθει΄ας στον τελικο΄
δικαιου΄χο του ιδιωτικου΄ τοµε΄α καθορι΄ζονται στη συµφωνι΄α
χρηµατοδο΄τησης η΄ στη συ΄µβαση δανει΄ου· και
κα΄θε οικονοµικο΄ ο΄φελος που συσσωρευ΄εται για τον ενδια΄µεσο
φορε΄α κατο΄πιν της µεταβι΄βασης του δανει΄ου η΄ προκυ΄πτει
απο΄ την α΄µεση δανειοδο΄τηση προς τον τελικο΄ δικαιου΄χο
του ιδιωτικου΄ τοµε΄α, χρησιµοποιει΄ται για αναπτυξιακου΄ς
σκοπου΄ς, υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πει η συµφωνι΄α
χρηµατοδο΄τησης η΄ η συ΄µβαση δανει΄ου, αφου΄ ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι διοικητικε΄ς δαπα΄νες, οι οικονοµικοι΄ και συναλλαγµατικοι΄ κι΄νδυνοι καθω΄ς και το κο΄στος της τεχνικη΄ς βοη΄θειας
που παρε΄χεται στον τελικο΄ δικαιου΄χο.

2.
'Οταν η χρηµατοδο΄τηση πραγµατοποιει΄ται µε΄σω φορε΄α
µεταβι΄βασης του δανει΄ου, ο οποι΄ος ΄εχει την ΄εδρα του η΄/και
λειτουργει΄ σε κρα΄τη ΑΚΕ, επαφι΄εται στον φορε΄α αυτο΄ να επιλε΄γει
και να αξιολογει΄ κα΄θε ΄εργο και να διαχειρι΄ζεται τα κονδυ΄λια
που τι΄θενται στη δια΄θεση΄ του συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που
προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α και κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας των µερω΄ν.
'Αρθρο 65
Σ υ γ χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η
1.
Τα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα της παρου΄σας συµφωνι΄ας µπορου΄ν,
µετα΄ απο΄ αι΄τηση των κρατω΄ν ΑΚΕ, να διατι΄θενται για συγχρηµατοδοτη΄σεις που αναλαµβα΄νονται απο΄ κοινου΄ ιδι΄ως µε αναπτυξιακου΄ς
οργανισµου΄ς και φορει΄ς, µε τα κρα΄τη µε΄λη της Κοινο΄τητας, µε τα
κρα΄τη ΑΚΕ, µε τρι΄τες χω΄ρες η΄ µε διεθνη΄ η΄ ιδιωτικα΄ χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, επιχειρη΄σεις η΄ οργανισµου΄ς εξαγωγικω΄ν πιστω΄σεων.
2.
Ιδιαι΄τερη βαρυ΄τητα δι΄δεται στη δυνατο΄τητα συγχρηµατοδο΄τησης σε περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες η συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας θα ενθαρρυ΄νει τη συµµετοχη΄ α΄λλων χρηµατοδοτικω΄ν πηγω΄ν
και η χρηµατοδο΄τηση αυτη΄ δυ΄ναται να οδηγη΄σει σε ευνοϊκη΄
χρηµατοδοτικη΄ δε΄σµη για το συγκεκριµε΄νο κρα΄τος ΑΚΕ.
3.
Οι συγχρηµατοδοτη΄σεις µπορου΄ν να λαµβα΄νουν τη µορφη΄
κοινω΄ν η΄ παρα΄λληλων χρηµατοδοτη΄σεων. Σε κα΄θε περι΄πτωση,
προτιµα΄ται η καταλληλο΄τερη µε΄θοδος απο΄ την α΄ποψη κο΄στουςαποτελεσµατικο΄τητας. Επιπλε΄ον, λαµβα΄νονται µε΄τρα για τον συντο΄ ν της Κοινο΄τητας και των
νισµο΄ και την εναρµο΄νιση των ενεργειω
α΄λλων συγχρηµατοδοτω΄ν, ω΄στε να ελαχιστοποιηθει΄ ο αριθµο΄ς των
διαδικασιω΄ν που θα πρε΄πει να τηρου΄ν τα κρα΄τη ΑΚΕ και να
καταστου΄ν οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς περισσο΄τερο ευε΄λικτες.

15.12.2000

'Αρθρο 66
Ε ν ΄σ
ι χ υ σ η γ ι α τ η δ ι α γ ρ α φ η΄ τ ο υ χ ρ ΄ε ο υ ς
1.
Για να µετριασθει΄ το βα΄ρος του χρε΄ους των κρατω΄ν ΑΚΕ και
να µειωθου΄ν τα προβλη΄µατα του ισοζυγι΄ου πληρωµω΄ν τους, τα
µε΄ρη συµφωνου΄ν να χρησιµοποιη΄σουν τους πο΄ρους που προβλε΄πει
η παρου΄σα συµφωνι΄α ω΄στε να συµβα΄λουν στην πρωτοβουλι΄α που
΄εχει αναληφθει΄ διεθνω΄ς για τη διαγραφη΄ του χρε΄ους των χωρω΄ν
ΑΚΕ. Επιπλε΄ον, ανα΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση, θα επιταχυνθει΄ η
χρησιµοποι΄ηση, µε΄σω των µηχανισµω΄ν ταχει΄ας εκταµι΄ευσης που
προβλε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α, ο΄σων πο΄ρων δεν ΄εχουν διατεθει΄
στο πλαι΄σιο παλαιο΄τερων ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των. Επι΄σης, η
Κοινο΄τητα δεσµευ΄εται να εξετα΄σει τρο΄πους για να κινητοποιηθου΄ν
µακροπρο΄θεσµα και α΄λλα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα εκτο΄ς του ΕΤΑ
ω΄στε να υποστηριχθου΄ν οι διεθνω΄ς συµφωνηθει΄σες πρωτοβουλι΄ες
για τη διαγραφη΄ του χρε΄ους.
2.
Εφο΄σον το ζητη΄σει ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα δυ΄ναται να
παρε΄χει:
α)

βοη΄θεια για τη µελε΄τη και εξευ΄ρεση συγκεκριµε΄νων λυ΄σεων
για τα προβλη΄µατα του χρε΄ους περιλαµβανοµε΄νων των
΄ ριου χρε΄ους, της εξυπηρε΄τησης του
προβληµα΄των του εγχω
χρε΄ους και του ισοζυγι΄ου πληρωµω΄ν·

β)

εκπαι΄δευση σε θε΄µατα διαχει΄ρισης του χρε΄ους και διεθνω΄ν
χρηµατοοικονοµικω΄ν διαπραγµατευ΄σεων καθω΄ς και βοη΄θεια
για τη λειτουργι΄α εργαστηρι΄ων κατα΄ρτισης και για τη
διοργα΄νωση µαθηµα΄των και σεµιναρι΄ων στους τοµει΄ς αυτου΄ς·
και

γ)

βοη΄θεια για την ανα΄πτυξη ευε΄λικτων τεχνικω΄ν και µε΄σων
διαχει΄ρισης του χρε΄ους.

3.
Για να συµβα΄λουν στην εξυπηρε΄τηση του χρε΄ους που
προκυ΄πτει απο΄ δα΄νεια προερχο΄µενα απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της
Τρα΄πεζας και απο΄ ειδικα΄ δα΄νεια και επισφαλη΄ κεφα΄λαια, τα κρα΄τη
ΑΚΕ µπορου΄ν, συ΄µφωνα µε τις ρυθµι΄σεις που αποφασι΄ζονται
απο΄ κοινου΄ µε την Επιτροπη΄ για κα΄θε περι΄πτωση χωριστα΄, να
χρησιµοποιου΄ν το διαθε΄σιµο συνα΄λλαγµα που αναφε΄ρεται στην
παρου΄σα συµφωνι΄α για την εξυπηρε΄τηση των προαναφερθεισω΄ν
υποχρεω΄σεων, ανα΄λογα µε τις προθεσµι΄ες εξο΄φλησης του χρε΄ους
και εντο΄ς του ποσου΄ που απαιτει΄ται για πληρωµε΄ς σε εθνικο΄
νο΄µισµα.
4.
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την κρισιµο΄τητα του προβλη΄µατος του
διεθνου΄ς χρε΄ους και τις επιπτω΄σεις του στην οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη,
τα µε΄ρη δηλω΄νουν ο΄τι ει΄ναι προ΄θυµα να συνεχι΄σουν, στο πλαι΄σιο
των διεθνω΄ν συζητη΄σεων, την ανταλλαγη΄ απο΄ψεων για το γενικο΄
προ΄βληµα του χρε΄ους, µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν συζητη΄σεων
που διεξα΄γονται στα σχετικα΄ φο΄ρα.

15.12.2000
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'Αρθρο 67
Σ τ η΄ ρ ι ξ η τ η ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ η΄ ς π ρ ο σ α ρ µ ο γ η΄ ς
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α προβλε΄πει τη στη΄ριξη των µακροοικονοµικω΄ν και τοµεακω΄ν µεταρρυθµι΄σεων που εφαρµο΄ζουν τα κρα΄τη
ΑΚΕ. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα µε΄ρη εξασφαλι΄σουν ο΄τι η προσαρµογη΄
ει΄ναι οικονοµικα΄ βιω΄σιµη και κοινωνικα΄ και πολιτικα΄ ανεκτη΄. Η
στη΄ριξη παρε΄χεται στο πλαι΄σιο αξιολο΄γησης, διενεργου΄µενης απο΄
κοινου΄ απο΄ την Κοινο΄τητα και το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ, των
µεταρρυθµι΄σεων που πραγµατοποιου΄νται η΄ µελετω΄νται το΄σο σε
µακροοικονοµικο΄ ο΄σο και σε τοµεακο΄ επι΄πεδο, και καθιστα΄ δυνατη΄
τη συνολικη΄ αξιολο΄γηση των µεταρρυθµιστικω΄ν προσπαθειω΄ν. Η
ταχει΄α εκταµι΄ευση ει΄ναι ΄ενα απο΄ τα κυ΄ρια χαρακτηριστικα΄ των
προγραµµα΄των στη΄ριξης.
2.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ και η Κοινο΄τητα αναγνωρι΄ζουν την ανα΄γκη
να ενθαρρυ΄νουν µεταρρυθµιστικα΄ προγρα΄µµατα σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο, διασφαλι΄ζοντας ο΄τι κατα΄ την προετοιµασι΄α και την
εκτε΄λεση εθνικω΄ν προγραµµα΄των λαµβα΄νονται δεο΄ντως υπο΄ψη
οι περιφερειακε΄ς δραστηριο΄τητες που επηρεα΄ζουν την εθνικη΄
ανα΄πτυξη. Για το σκοπο΄ αυτο΄, µε τη στη΄ριξη της διαρθρωτικη΄ς
προσαρµογη΄ς επιδιω΄κεται επι΄σης:
α)

β)

γ)

να θεσπιστου΄ν η΄δη, απο΄ το στα΄διο της δια΄γνωσης, µε΄τρα για
την ενθα΄ρρυνση της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης και να
ληφθου΄ν υπο΄ψη οι συνε΄πειες της διασυνοριακη΄ς
προσαρµογη΄ς·
να στηριχθει΄ η εναρµο΄νιση και ο συντονισµο΄ς των µακροοικονοµικω΄ν και τοµεακω΄ν πολιτικω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νου του
φορολογικου΄ και του τελωνειακου΄ τοµε΄α, ΄ετσι ω΄στε να
επιτευχθει΄ ο διττο΄ς σκοπο΄ς της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης
και της διαρθρωτικη΄ς µεταρρυ΄θµισης σε εθνικο΄ επι΄πεδο· και
να ληφθει΄ υπο΄ψη το καθαρο΄ µεταβατικο΄ κο΄στος της περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης το οποι΄ο θα επιβαρυ΄νει τον προϋπολογισµο΄ και το ισοζυ΄γιο πληρωµω΄ν, ει΄τε µε΄σω προγραµµα΄των
γενικω΄ν εισαγωγω΄ν η΄ µε΄σω της ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄.

3.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ τα οποι΄α η΄δη εφαρµο΄ζουν η΄ µελετου΄ν την
εφαρµογη΄ µεταρρυθµι΄σεων σε µακροοικονοµικο΄ η΄ τοµεακο΄ επι΄πεδο
ει΄ναι επιλε΄ξιµα για στη΄ριξη της διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς,
λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του περιφερειακου΄ πλαισι΄ου, µε την επιφυ΄λαξη της αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους και των ενδεχο΄µενων
επιπτω΄σεω΄ν τους στην οικονοµικη΄, κοινωνικη΄ και πολιτικη΄ δια΄σταση της ανα΄πτυξης, και στις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς δυσχε΄ρειες που αντιµετωπι΄ζουν.
4.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ που αναλαµβα΄νουν προγρα΄µµατα µεταρρυθµι΄σεων µε την ΄εγκριση και την υποστη΄ριξη των κυριο΄τερων,
τουλα΄χιστον, πολυµερω΄ν χρηµατοδοτω΄ν, η΄ κατο΄πιν συµφωνι΄ας
µε τους εν λο΄γω χρηµατοδο΄τες αλλα΄ ο΄χι απαραιτη΄τως µε τη
χρηµατοδοτικη΄ τους στη΄ριξη, θεωρει΄ται ο΄τι πληρου΄ν αυτοµα΄τως
τις προϋποθε΄σεις για τη χορη΄γηση βοη΄θειας για την προσαρµογη΄.
5.
Η στη΄ριξη για τη διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄ κινητοποιει΄ται
µε ευελιξι΄α και λαµβα΄νει τη µορφη΄ προγραµµα΄των τοµεακω΄ν και
γενικω΄ν εισαγωγω΄ν η΄ ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄.
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6.
Η προετοιµασι΄α και η αξιολο΄γηση των προγραµµα΄των
διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς καθω΄ς και οι αποφα΄σεις χρηµατοδο΄τηση΄ς τους διεκπεραιω΄νονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις για τις
διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ενω΄ λαµβα΄νεται
δεο΄ντως υπο΄ψη το στοιχει΄ο της ταχει΄ας εκταµι΄ευσης που χαρακτηρι΄ζει τα προγρα΄µµατα διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς. Ανα΄ µεµονωµε΄νη περι΄πτωση, µπορει΄να επιτραπει΄η αναδροµικη΄ χρηµατοδο΄τηση
περιορισµε΄νου τµη΄µατος εισαγωγω΄ν καταγωγη΄ς ΑΚΕ-ΕΚ.

7.
Η εφαρµογη΄ κα΄θε προγρα΄µµατος στη΄ριξης διασφαλι΄ζει ο΄τι
η επιλεξιµο΄τητα των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων των κρατω΄ν ΑΚΕ
για την προ΄σβαση΄ τους στους πο΄ρους του προγρα΄µµατος ει΄ναι
ο΄σο το δυνατο΄ν ευρυ΄τερη και διαφανε΄στερη και ο΄τι οι διαδικασι΄ες
ανα΄θεσης συµβα΄σεων ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις διοικητικε΄ς και
εµπορικε΄ς πρακτικε΄ς του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους, εξασφαλι΄ζοντας ταυτο΄χρονα την καλυ΄τερη δυνατη΄ σχε΄ση τιµη΄ς/ποιο΄τητας
για τα εισαγο΄µενα αγαθα΄ και την αναγκαι΄α συνε΄πεια προς την
διεθνω΄ς επιτευχθει΄σα προ΄οδο για την εναρµο΄νιση των διαδικασιω΄ν
στη΄ριξης της διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στη΄ριξη σε περι΄πτωση βραχυπρο΄θεσµων διακυµα΄νσεων των
εσο΄δων απο΄ τις εξαγωγε΄ς

'Αρθρο 68

1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι η αστα΄θεια των εσο΄δων απο΄ τις
εξαγωγε΄ς , ειδικο΄τερα στον γεωργικο΄ και εξορυκτικο΄ τοµε΄α,
δυ΄ναται να επηρεα΄σει αρνητικα΄ την ανα΄πτυξη των κρατω΄ν ΑΚΕ και
να υπονοµευ΄σει την επι΄τευξη των αναπτυξιακω΄ν τους στο΄χων. Κατα΄
συνε΄πεια, για να καλυ΄πτονται οι αρνητικε΄ς συνε΄πειες οιασδη΄ποτε
αστα΄θειας των εξαγωγικω΄ν εσο΄δων, συµπεριλαµβανοµε΄νων του
γεωργικου΄ και του εξορυκτικου΄ τοµε΄α, καθιερω΄νεται συ΄στηµα
συµπληρωµατικη΄ς στη΄ριξης το οποι΄ο εντα΄σσεται στη συνολικη΄
χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη που χορηγει΄ται για τη µακροπρο΄θεσµη
ανα΄πτυξη.

2.
Σκοπο΄ς της στη΄ριξης στην περι΄πτωση βραχυπρο΄θεσµων
διακυµα΄νσεων των εσο΄δων απο΄ τις εξαγωγε΄ς ει΄ναι να διασφαλιστου΄ν οι µακροοικονοµικε΄ς και τοµεακε΄ς µεταρρυθµι΄σεις και
πολιτικε΄ς που κινδυνευ΄ουν λο΄γω της µει΄ωσης των εσο΄δων και,
παρα΄λληλα, να καλυφθου΄ν οι αρνητικε΄ς συνε΄πειες της αστα΄θειας
των εσο΄δων απο΄ τις εξαγωγε΄ς, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄ τα γεωργικα΄
προϊο΄ντα και τα προϊο΄ντα του εξορυκτικου΄ τοµε΄α.

3.
Η εξαιρετικα΄ µεγα΄λη εξα΄ρτηση των οικονοµιω΄ν των κρατω΄ν
ΑΚΕ απο΄ τις εξαγωγε΄ς, ειδικο΄τερα του αγροτικου΄ και του εξορυκτικου΄ τοµε΄α, λαµβα΄νεται υπο΄ψη για την κατανοµη΄ των πο΄ρων κατα΄
το ΄ετος εφαρµογη΄ς. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, τα λιγο΄τερο αναπτυγµε΄να,
τα µεσο΄γεια και τα νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ τυγχα΄νουν ευνοϊκο΄τερης
µεταχει΄ρισης.
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4.
Οι συµπληρωµατικοι΄ πο΄ροι χορηγου΄νται συ΄µφωνα µε τις
συγκεκριµε΄νες ρυθµι΄σεις που προβλε΄πει ο µηχανισµο΄ς στη΄ριξης
ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ για τους ο΄ρους και τις προϋποθε΄σεις της χρηµατοδο΄τησης.
5.
Η Κοινο΄τητα στηρι΄ζει επι΄σης τα συστη΄µατα ασφα΄λισης που
βασι΄ζονται στην αγορα΄ και προορι΄ζονται για τα κρα΄τη ΑΚΕ
τα οποι΄α επιδιω΄κουν να προστατευθου΄ν απο΄ τον κι΄νδυνο των
διακυµα΄νσεων των εσο΄δων απο΄ τις εξαγωγε΄ς.

15.12.2000

α)

΄εργα µικρη΄ς κλι΄µακας σε τοπικο΄ επι΄πεδο τα οποι΄α ΄εχουν
οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ αντι΄κτυπο στη ζωη΄ του πληθυσµου΄,
καλυ΄πτουν κα΄ποια εκδηλωθει΄σα και διαπιστωθει΄σα πρωταρχικη΄ ανα΄γκη και υλοποιου΄νται µε πρωτοβουλι΄α και µε την
ενεργο΄ συµµετοχη΄ της τοπικη΄ς κοινωνι΄ας που θα ωφεληθει΄
απο΄ τα ΄εργα αυτα΄· και

β)

ενε΄ργειες αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας, ιδι΄ως ο΄ταν αυτε΄ς
συνδυα΄ζουν τις προσπα΄θειες και τα µε΄σα αποκεντρωµε΄νων
φορε΄ων απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ και οµολο΄γων τους απο΄ την
Κοινο΄τητα. Αυτη΄ η µορφη΄ συνεργασι΄ας παρε΄χει τη δυνατο΄τητα κινητοποι΄ησης των υφιστα΄µενων ικανοτη΄των, καινοτο΄µων µεθο΄δων δρα΄σης και των πο΄ρων που διαθε΄τουν οι
αποκεντρωµε΄νοι φορει΄ς για την ανα΄πτυξη των κρατω΄ν ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

΄ ν πολιτικω
΄ν
Στη΄ριξη τοµεακω
'Αρθρο 69

'Αρθρο 71

1.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει, µε τη βοη΄θεια των δια΄φορων µε΄σων
και ρυθµι΄σεων που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α:
α)

κοινωνικε΄ς και
µεταρρυθµι΄σεις·

οικονοµικε΄ς

τοµεακε΄ς

πολιτικε΄ς

και

β)

µε΄τρα για την το΄νωση της δραστηριο΄τητας του παραγωγικου΄
τοµε΄α και της ανταγωνιστικο΄τητας των εξαγωγω΄ν·

γ)

µε΄τρα για τη διευ΄ρυνση των υπηρεσιω
΄ ν του κοινωνικου΄
τοµε΄α· και

δ)

θεµατικα΄ και επιµε΄ρους ζητη΄µατα.

2.

Η στη΄ριξη αυτη΄ παρε΄χεται, ανα΄ περι΄πτωση, µε΄σω:

α)

τοµεακω΄ν προγραµµα΄των·

β)

ενι΄σχυσης του προϋπολογισµου΄·

γ)

επενδυ΄σεων·

δ)

αποκατα΄στασης·

ε)

κατα΄ρτισης·

1.
Τα ΄εργα µικρη΄ς κλι΄µακας και οι ενε΄ργειες αποκεντρωµε΄νης
συνεργασι΄ας µπορου΄ν να ενισχυ΄ονται απο΄ χρηµατοδοτικου΄ς
πο΄ρους της συµφωνι΄ας. Τα ΄εργα η΄ τα προγρα΄µµατα που εµπι΄πτουν
σε αυτη΄ τη µορφη΄ συνεργασι΄ας µπορου΄ν να συνδε΄ονται η΄ ο΄χι
µε προγρα΄µµατα στους τοµει΄ς συγκε΄ντρωσης των ενδεικτικω΄ν
προγραµµα΄των, µπορου΄ν ο΄µως και να αποτελου΄ν µε΄σο επι΄τευξης
των συγκεκριµε΄νων στο΄χων του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος η΄ των
αποτελεσµα΄των των πρωτοβουλιω΄ν που αναλαµβα΄νουν οι τοπικε΄ς
κοινο΄τητες η΄ οι αποκεντρωµε΄νοι φορει΄ς.

2.
Συνεισφορε΄ς στη χρηµατοδο΄τηση των ΄εργων µικρη΄ς κλι΄µακας και αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας εξασφαλι΄ζει το Ταµει΄ο, και
στην περι΄πτωση αυτη΄ η συνεισφορα΄ κατ' αρχη΄ν δεν µπορει΄ να
υπερβαι΄νει τα τρι΄α τε΄ταρτα του συνολικου΄ κο΄στους κα΄θε ΄εργου
ο΄πως και δεν µπορει΄ και να υπερβαι΄νει το ο΄ριο που καθορι΄ζεται
στο ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα. Το υπο΄λοιπο ποσο΄ χορηγει΄ται:
α)

απο΄ την ενδιαφερο΄µενη τοπικη΄ κοινωνι΄α στην περι΄πτωση
΄εργων µικρη΄ς κλι΄µακας (υπο΄ µορφη΄ συνεισφορα΄ς σε ει΄δος,
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν η΄ δια΄θεσης µετρητω΄ν, ανα΄λογα µε τις
δυνατο΄τητε΄ς της)·

β)

απο΄ τους φορει΄ς της αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι οι οικονοµικοι΄, τεχνικοι΄, υλικοι΄ και α΄λλοι
πο΄ροι που προσφε΄ρονται απο΄ τους φορει΄ς αυτου΄ του ει΄δους
δεν αντιπροσωπευ΄ουν κατ' αρχη΄ν ποσοστο΄ µικρο΄τερο του
25% του εκτιµω΄µενου κο΄στους του ΄εργου/προγρα΄µµατος·
και

γ)

κατ' εξαι΄ρεση, απο΄ το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ, υπο΄ µορφη΄
χρηµατοδοτικη΄ς συνεισφορα΄ς, µε΄σω της χρη΄σης δηµο΄σιου
εξοπλισµου΄ η΄ µε΄σω παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.

στ) τεχνικη΄ς βοη΄θειας· και
ζ)

θεσµικη΄ς στη΄ριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

'Εργα µικρη΄ς κλι΄µακας και αποκεντρωµε΄νη συνεργασι΄α
'Αρθρο 70
Για να ανταποκριθει΄ στις αναπτυξιακε΄ς ανα΄γκες των τοπικω΄ν
κοινοτη΄των και να ενθαρρυ΄νει ο΄λους τους φορει΄ς της αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας που ει΄ναι σε θε΄ση να συµβα΄λουν στην αυτο΄νοµη
ανα΄πτυξη των κρατω΄ν ΑΚΕ και να προτει΄νουν και να υλοποιη΄σουν
πρωτοβουλι΄ες, η συνεργασι΄α στηρι΄ζει αυτε΄ς τις αναπτυξιακε΄ς
δρα΄σεις εντο΄ς του πλαισι΄ου που ορι΄ζουν οι κανο΄νες και η εθνικη΄
νοµοθεσι΄α των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ καθω΄ς και οι διατα΄ξεις
του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η συνεργασι΄α
στηρι΄ζει:

3.
Οι διαδικασι΄ες που ισχυ΄ουν για ΄εργα και προγρα΄µµατα που
χρηµατοδοτου΄νται στο πλαι΄σιο ΄εργων µικρη΄ς κλι΄µακας η΄ της
αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας ει΄ναι αυτε΄ς που ορι΄ζονται στη
συµφωνι΄α και, ιδι΄ως, αυτε΄ς που αναφε΄ρονται σε πολυετη΄ προγρα΄µµατα.

15.12.2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης
'Αρθρο 72
1.
Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και η βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης
χορηγει΄ται στους πληθυσµου΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ που αντιµετωπι΄ζουν σοβαρε΄ς οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς δυσχε΄ρειες ΄εκτακτου
χαρακτη΄ρα, οι οποι΄ες οφει΄λονται σε θεοµηνι΄ες, ανθρωπογενει΄ς
κρι΄σεις, ο΄πως πο΄λεµοι και α΄λλες συγκρου΄σεις, η΄ σε εξαιρετικε΄ς
περιστα΄σεις µε ανα΄λογα αποτελε΄σµατα. Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια
και η βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης διατηρου΄νται για ο΄σο δια΄στηµα
απαιτει΄ται για την αντιµετω΄πιση των εκτα΄κτων αναγκω΄ν που
προκυ΄πτουν απο΄ αυτε΄ς τις καταστα΄σεις.
2.
Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και η βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης
χορηγου΄νται αποκλειστικα΄ και µο΄νον µε γνω΄µονα τις ανα΄γκες και
τα συµφε΄ροντα των θυµα΄των των καταστροφω΄ν και µε τη΄ρηση των
αρχω΄ν του διεθνου΄ς ανθρωπιστικου΄ δικαι΄ου. Ειδικο΄τερα, δεν
εφαρµο΄ζονται διακρι΄σεις µεταξυ΄ θυµα΄των λο΄γω φυλη΄ς, εθνο΄τητας,
θρησκει΄ας, φυ΄λου, ηλικι΄ας, υπηκοο΄τητας η΄ πολιτικω΄ν πεποιθη΄σεων
και διασφαλι΄ζεται η ελευ΄θερη προ΄σβαση στη βοη΄θεια, η προστασι΄α
των θυµα΄των καθω΄ς και η ασφα΄λεια του ανθρωπιστικου΄ προσωπικου΄ και του εξοπλισµου΄.
3.
Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και η βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης
΄εχουν ως στο΄χο:
α)

να προστατευ΄ουν τις ανθρω
΄ πινες ζωε΄ς υπο΄ συνθη΄κες κρι΄σης
και αµε΄σως µετα΄ απο΄ κρι΄ση που προκαλει΄ται απο΄ φυσικε΄ς
καταστροφε΄ς, συγκρου΄σεις η΄ συρρα΄ξεις·

β)

να συµβα΄λλουν στη χρηµατοδο΄τηση και τη διανοµη΄ της
ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας καθω΄ς και στην α΄µεση προ΄σβαση
των δικαιου΄χων σε αυτη΄, µε τη βοη΄θεια ο΄λων των διαθε΄σιµων
µε΄σων υλικοτεχνικη΄ς υποδοµη΄ς·

γ)

να υλοποιου΄ν βραχυπρο΄θεσµα µε΄τρα αποκατα΄στασης και
ανασυγκρο΄τησης ω΄στε να δι΄δεται η δυνατο΄τητα στα πληγε΄ντα
τµη΄µατα του πληθυσµου΄ να επιτυγχα΄νουν για µι΄α ακο΄µη
φορα΄ µι΄α ελα΄χιστου βαθµου΄ κοινωνικοοικονοµικη΄ επανε΄νταξη
και να δηµιουργου΄ν, το συντοµο΄τερο δυνατο΄, τις συνθη΄κες
για την ανα΄καµψη της ανα΄πτυξης βα΄σει των µακροπρο΄θεσµω΄ν
στο΄χων που ΄εχει θε΄σει η συγκεκριµε΄νη χω΄ρα ΑΚΕ·

δ)

να καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες που προκυ΄πτουν απο΄ τη µετακι΄νηση πληθυσµω΄ν (προσφυ΄γων, εκτοπισθε΄ντων και επαναπατριζο΄µενων) µετα΄ απο΄ φυσικε΄ς η΄ ανθρωπογενει΄ς καταστροφε΄ς ΄ετσι ω΄στε να ικανοποιου΄ν για ο΄σον καιρο΄ χρειαστει΄ ο΄λες
τις ανα΄γκες των προσφυ΄γων και των εκτοπισθε΄ντων (ο΄που
κι αν βρι΄σκονται) και να διευκολυ΄νουν την εθελοντικη΄
επανεγκατα΄σταση και την επανε΄νταξη΄ τους στην χω΄ρα καταγωγη΄ς τους· και

ε)

να συνδρα΄µουν τα κρα΄τη ΑΚΕ στη δηµιουργι΄α µηχανισµω΄ν
προ΄ληψης και ετοιµο΄τητας ενο΄ψει θεοµηνιω΄ν, καθω΄ς και
συστηµα΄των προ΄γνωσης και ΄εγκαιρης προειδοποι΄ησης, µε
στο΄χο τον περιορισµο΄ των επιπτω΄σεων απο΄ τις καταστροφε΄ς
αυτε΄ς.
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4.
Ενισχυ΄σεις παρο΄µοιες µε τις προαναφερθει΄σες ει΄ναι δυνατο΄ν
να χορηγου΄νται στα κρα΄τη ΑΚΕ που υποδε΄χονται προ΄σφυγες η΄
επαναπατριζο΄µενους, προκειµε΄νου να αντιµετωπι΄σουν επιτακτικε΄ς
ανα΄γκες που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης.

5.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η χορηγου΄µενη βα΄σει του παρο΄ντος α΄ρθρου
βοη΄θεια ΄εχει αναπτυξιακο΄ χαρακτη΄ρα, µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ται
κατ΄ εξαι΄ρεση απο΄ κοινου΄ µε τις πιστω΄σεις του ενδεικτικου΄
προγρα΄µµατος εφο΄σον το ζητη΄σει το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος.

6.
Οι δρα΄σεις ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας και ΄εκτακτης ανα΄γκης
αναλαµβα΄νονται ει΄τε κατο΄πιν αιτη΄µατος του πληττο΄µενου απο΄
την κρι΄ση κρα΄τους ΑΚΕ, ει΄τε απο΄ την Επιτροπη΄, απο΄ διεθνει΄ς
οργανισµου΄ς η΄ απο΄ τοπικε΄ς η΄ διεθνει΄ς µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις.
Η διαχει΄ριση και η εφαρµογη΄ αυτη΄ς της βοη΄θειας πραγµατοποιει΄ται
µε ταχει΄ες, ευε΄λικτες και αποτελεσµατικε΄ς διαδικασι΄ες. Η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να διευκολυ΄νει την ταχει΄α
δρα΄ση που απαιτει΄ται για να καλυφθου΄ν οι α΄µεσες ανα΄γκες για τις
οποι΄ες προορι΄ζεται η ΄εκτακτη βοη΄θεια.

'Αρθρο 73

1.
Η δρα΄ση που αναλαµβα΄νεται µετα΄ το στα΄διο της ΄εκτακτης
ανα΄γκης, µε στο΄χο την αναγκαι΄α υλικη΄ και κοινωνικη΄ αποκατα΄σταση υ΄στερα απο΄ θεοµηνι΄ες η΄ απο΄ εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις µε
ανα΄λογα αποτελε΄σµατα, µπορει΄ να χρηµατοδοτει΄ται απο΄ την
Κοινο΄τητα δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Η δρα΄ση αυτη΄,
χρησιµοποιω΄ντας αποτελεσµατικου΄ς και ευε΄λικτους µηχανισµου΄ς,
πρε΄πει να διευκολυ΄νει τη µετα΄βαση απο΄ το στα΄διο της ΄εκτακτης
ανα΄γκης στο στα΄διο της ανα΄πτυξης, να προωθει΄ την κοινωνικη΄ και
οικονοµικη΄ επανε΄νταξη των πληγε΄ντων τµηµα΄των του πληθυσµου΄,
να εξαλει΄φει στο µε΄τρο του δυνατου΄ τα αι΄τια της κρι΄σης και να
΄ ν και
ενισχυ΄ει τους θεσµου΄ς καθω΄ς και τη συµµετοχη΄ των τοπικω
εθνικω΄ν φορε΄ων στη διατυ΄πωση µιας βιω΄σιµης αναπτυξιακη΄ς
πολιτικη΄ς για την εκα΄στοτε χω΄ρα ΑΚΕ.

2.
Οι βραχυπρο΄θεσµες δρα΄σεις ΄εκτακτης βοη΄θειας χρηµατοδοτου΄νται µο΄νο σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις απο΄ το Ταµει΄ο ο΄ταν δεν
µπορου΄ν να χρηµατοδοτηθου΄ν απο΄ τον κοινοτικο΄ προϋπολογισµο΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Στη΄ριξη των επενδυ΄σεων και της ανα΄πτυξης του ιδιωτικου΄
τοµε΄α

'Αρθρο 74
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει, µε΄σω χρηµατοδοτικη΄ς και τεχνικη΄ς βοη΄θειας, τις πολιτικε΄ς και τις στρατηγικε΄ς που στοχευ΄ουν στην
ανα΄πτυξη των επενδυ΄σεων και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α ο΄πως ορι΄ζεται
στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

L 317/34

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

'Αρθρο 75

ii)

να αναλυ΄ονται και να διαβιβα΄ζονται ανα΄ τακτα΄ διαστη΄µατα προς τους αρµο΄διους φορει΄ς πληροφορι΄ες για το
πλη΄ρες φα΄σµα των θεµα΄των που αφορου΄ν τις σχε΄σεις
µεταξυ΄ των ιδιωτικω΄ν τοµε΄ων των κρατω΄ν ΑΚΕ και της
ΕΕ στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας η΄, γενικο΄τερα,
τις οικονοµικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των
κρατω΄ν ΑΚΕ· και

iii)

να αναλυ΄ονται και να παρε΄χονται προς τους αρµο΄διους
φορει΄ς οι πληροφορι΄ες για συγκεκριµε΄να τοµεακα΄
προβλη΄µατα τα οποι΄α αφορου΄ν, µεταξυ΄ α΄λλων, κλα΄δους
παραγωγη΄ς η΄ ει΄δη προϊο΄ντων σε περιφερειακο΄ και
υποπεριφερειακο΄ επι΄πεδο.

Π ρ ο ω΄ θ η σ η τ ω ν ε π ε ν δ υ΄ σ ε ω ν
Τα κρα΄τη ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της, εντο΄ς των
ορι΄ων των αντι΄στοιχων αρµοδιοτη΄των τους, αναγνωρι΄ζοντας τη
΄ θηση της
σηµασι΄α των ιδιωτικω΄ν επενδυ΄σεων για την προω
αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας τους και, παρα΄λληλα, την ανα΄γκη να
ληφθου΄ν µε΄τρα για την προω΄θηση των επενδυ΄σεων αυτω΄ν:
α)

εφαρµο΄ζουν µε΄τρα για να ενθαρρυ΄νουν τους ιδιω΄τες επενδυτε΄ς οι οποι΄οι τηρου΄ν τους ο΄ρους και τις προτεραιο΄τητες της
αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ καθω΄ς και τους νο΄µους
και κανονισµου΄ς των αντι΄στοιχων κρατω΄ν τους, να συµµετε΄χουν στις αναπτυξιακε΄ς τους προσπα΄θειες·

β)

λαµβα΄νουν µε΄τρα και προβαι΄νουν σε ενε΄ργειες για τη
δηµιουργι΄α και τη διατη΄ρηση ενο΄ς προβλε΄ψιµου και ασφαλου΄ς επενδυτικου΄ κλι΄µατος και διαπραγµατευ΄ονται συµφωνι΄ες που βελτιω΄νουν το κλι΄µα αυτο΄·

γ)

ενθαρρυ΄νουν τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α της ΕΕ να επενδυ΄ει και να
παρε΄χει ειδικη΄ βοη΄θεια στον αντι΄στοιχο τοµε΄α των κρατω΄ν
ΑΚΕ στο πλαι΄σιο αµοιβαι΄ων εταιρικω΄ν συνεργασιω΄ν και
εταιρικω΄ν σχε΄σεων·

δ)

διευκολυ΄νουν τις εταιρικε΄ς σχε΄σεις και τις µικτε΄ς επιχειρη΄σεις
ενθαρρυ΄νοντας την συγχρηµατοδο΄τηση·

ε)

χρηµατοδοτου΄ν φο΄ρα για τις τοµεακε΄ς επενδυ΄σεις µε σκοπο΄
την προω΄θηση εταιρικω΄ν σχε΄σεων και εξωτερικω΄ν επενδυ΄σεων·

'Αρθρο 76
Χ ρ η µ α τ ο δ ο΄ τ η σ η κ α ι σ τ η΄ ρ ι ξ η τ ω ν ε π ε ν δ υ΄ σ ε ω ν

1.
Στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας προβλε΄πεται η χορη΄γηση
µακροπρο΄θεσµων χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων, περιλαµβανοµε΄νων των
επιχειρηµατικω΄ν κεφαλαι΄ων, για να στηριχθει΄ η προω΄θηση της
ανα΄πτυξης στον ιδιωτικο΄ τοµε΄α και η κινητοποι΄ηση των εγχω΄ριων
και ξε΄νων κεφαλαι΄ων για το σκοπο΄ αυτο΄. Προς του΄το, η συνεργασι΄α
προβλε΄πει ιδι΄ως τα εξη΄ς:
α)

χορη΄γηση µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων για την χρηµατοδοτικη΄ και τεχνικη΄ βοη΄θεια µε στο΄χο τη στη΄ριξη µεταρρυθµι΄σεων της πολιτικη΄ς, την ανα΄πτυξη του ανθρω΄πινου δυναµικου΄, τη δηµιουργι΄α θεσµικω΄ν ικανοτη΄των η΄ α΄λλων µορφω΄ν
θεσµικη΄ς ενι΄σχυσης που συνδε΄ονται µε κα΄ποια συγκεκριµε΄νη
επε΄νδυση, λη΄ψη µε΄τρων για να αυξηθει΄ η ανταγωνιστικο΄τητα
των επιχειρη΄σεων και να βελτιωθου΄ν οι ικανο΄τητες των
ιδιωτικω΄ν ενδια΄µεσων φορε΄ων, χρηµατοπιστωτικω΄ν και µη,
και δραστηριο΄τητες για τη διευκο΄λυνση των επενδυ΄σεων και
την προω΄θηση της ανταγωνιστικο΄τητας·

β)

συµβουλευτικε΄ς υπηρεσι΄ες µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α ευνοϊκου΄
επενδυτικου΄ κλι΄µατος και µιας βα΄σης πληροφοριω΄ν µε στο΄χο
την καθοδη΄γηση και την ενθα΄ρρυνση της εισροη΄ς κεφαλαι΄ων·

γ)

επιχειρηµατικα΄ κεφα΄λαια για επενδυ΄σεις σε µετοχικο΄ η΄ οιονει΄
µετοχικο΄ κεφα΄λαιο, εγγυη΄σεις για τη στη΄ριξη των εγχω΄ριων
και ξε΄νων επενδυ΄σεων και δα΄νεια η΄ πιστω΄σεις υπο΄ τους
ο΄ρους του παραρτη΄µατος ΙΙ «'Οροι και προϋποθε΄σεις της
χρηµατοδο΄τησης» της παρου΄σας συµφωνι΄ας· και

δ)

δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της Τρα΄πεζας.

στ) στηρι΄ζουν τις προσπα΄θειες των κρατω΄ν ΑΚΕ να προσελκυ΄σουν
χρηµατοδοτικου΄ς πο΄ρους, ιδι΄ως ιδιωτικου΄ς, για επενδυ΄σεις
σε υποδοµε΄ς και για υποδοµε΄ς που δηµιουργου΄ν ΄εσοδα και
ει΄ναι θεµελιω΄δους σηµασι΄ας για τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α·
ζ)

η)

θ)

΄ ν φορε΄ων
στηρι΄ζουν την αυ΄ξηση της ικανο΄τητας των εθνικω
και γραφει΄ων προω΄θησης των επενδυ΄σεων που ασχολου΄νται
΄ θηση και τη διευκο΄λυνση των ξε΄νων επενδυ΄σεων·
µε την προω
διαδι΄δουν τις πληροφορι΄ες για τις επενδυτικε΄ς ευκαιρι΄ες και
τις συνθη΄κες της α΄σκησης επιχειρηµατικω΄ν δραστηριοτη΄των
στα κρα΄τη ΑΚΕ· και
προωθου΄ν τον επιχειρηµατικο΄ δια΄λογο, τη συνεργασι΄α και τις
εταιρικε΄ς σχε΄σεις σε εθνικο΄ και περιφερειακο΄ επι΄πεδο και
µεταξυ΄ των ιδιωτικω΄ν τοµε΄ων ΑΚΕ-ΕΕ, ειδικο΄τερα µε΄σω της
διοργα΄νωσης ενο΄ς φο΄ρουµ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηµατικη΄
δραστηριο΄τητα του ιδιωτικου΄ τοµε΄α. Η ενι΄σχυση για τις
εργασι΄ες του φο΄ρουµ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηµατικη΄
δραστηριο΄τητα του ιδιωτικου΄ τοµε΄α χορηγει΄ται προς επι΄τευξη
των ακο΄λουθων στο΄χων:
i)

να διευκολυνθει΄ ο δια΄λογος το΄σο µεταξυ΄ των ιδιωτικω΄ν
τοµε΄ων ΑΚΕ/ΕΕ ο΄σο και µεταξυ΄ των ιδιωτικω΄ν τοµε΄ων
ΑΚΕ/ΕΕ και των οργα΄νων που συνιστω΄νται µε την
παρου΄σα συµφωνι΄α·

15.12.2000

2.
Τα δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της Τρα΄πεζας χορηγου΄νται συ΄µφωνα µε το καταστατικο΄ της καθω΄ς και µε τους ο΄ρους και
τις προϋποθε΄σεις που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

15.12.2000
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'Αρθρο 77
Ε γ γ υ η΄ σ ε ι ς ε π ε ν δ υ΄ σ ε ω ν
1.
Οι εγγυη΄σεις επενδυ΄σεων διαδραµατι΄ζουν συνεχω΄ς σηµαντικο΄τερο ρο΄λο στη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης καθο΄τι συµβα΄λλουν στη µει΄ωση των κινδυ΄νων των ΄εργων και προκαλου΄ν ροη΄
ιδιωτικω΄ν κεφαλαι΄ων. Εποµε΄νως, η συνεργασι΄α εξασφαλι΄ζει µεγαλυ΄τερη διαθεσιµο΄τητα και χρη΄ση της ασφα΄λισης, ως µηχανισµου΄
µει΄ωσης του κινδυ΄νου, ω΄στε να τονωθει΄ η εµπιστοσυ΄νη των
επενδυτω΄ν στα κρα΄τη ΑΚΕ.

2.
Η συνεργασι΄α παρε΄χει εγγυη΄σεις και κεφα΄λαια εγγυη΄σεων
για την κα΄λυψη των κινδυ΄νων των υπο΄ ο΄ρους επενδυ΄σεων.
Συγκεκριµε΄να, η συνεργασι΄α παρε΄χει στη΄ριξη:
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λιω΄ν για τη µει΄ωση των εµπορικω΄ν κινδυ΄νων που διατρε΄χουν οι
επενδυτε΄ς (µεταξυ΄ α΄λλων, ταµει΄α εγγυη΄σεων, ρυθµιστικα΄ ο΄ργανα,
µηχανισµου΄ς διαιτησι΄ας και δικαστικα΄ συστη΄µατα για να προωθηθει΄ η προστασι΄α των επενδυ΄σεων µε΄σω της βελτι΄ωσης των
συστηµα΄των εξαγωγικω΄ν πιστω΄σεων).
4.
Η συνεργασι΄α παρε΄χει στη΄ριξη αυτη΄ς της µορφη΄ς βα΄σει της
συµπληρωµατικο΄τητας και της προστιθε΄µενης αξι΄ας ο΄σον αφορα΄
τις ιδιωτικε΄ς η΄/και δηµο΄σιες πρωτοβουλι΄ες και, ο΄που ει΄ναι δυνατο΄,
µε΄σω εταιρικη΄ς σχε΄σης µε ιδιωτικου΄ς και α΄λλους δηµο΄σιους
οργανισµου΄ς. Τα κρα΄τη ΑΚΕ και η ΕΚ, στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς
συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης
αναλαµβα΄νουν την εκπο΄νηση κοινη΄ς µελε΄της µε σκοπο΄ να προτει΄νουν τη συ΄σταση ενο΄ς Γραφει΄ου εγγυη΄σεων ΑΚΕ-ΕΚ το οποι΄ο
θα προτει΄νει και θα διαχειρι΄ζεται προγρα΄µµατα εγγυη΄σεων των
επενδυ΄σεων.
'Αρθρο 78

α)

σε συστη΄µατα αντασφα΄λισης για την κα΄λυψη των α΄µεσων
ξε΄νων επενδυ΄σεων που πραγµατοποιου΄ν επιλε΄ξιµοι επενδυτε΄ς·
για την αντιµετω΄πιση νοµικω΄ν ασαφειω΄ν, µεγα΄λων κινδυ΄νων
απαλλοτρι΄ωσης, περιορισµω΄ν της µεταφορα΄ς συναλλα΄γµατος, συρρα΄ξεων και εµφυλι΄ων συγκρου΄σεων καθω΄ς και της
παρα΄βασης των ο΄ρων της συ΄µβασης. Οι επενδυτε΄ς µπορου΄ν
να ασφαλι΄ζουν ΄εργα για οιονδη΄ποτε εκ των τεσσα΄ρων τυ΄πων
κα΄λυψης·

β)

σε προγρα΄µµατα εγγυη΄σεων για την κα΄λυψη κινδυ΄νων υπο΄
µορφη΄ µερικω΄ν εγγυη΄σεων για τη χρηµατοδο΄τηση του
χρε΄ους. Ει΄ναι διαθε΄σιµες το΄σο η εγγυ΄ηση του µερικου΄
κινδυ΄νου ο΄σο και της µερικη΄ς πι΄στωσης· και

γ)

σε εθνικα΄ και περιφερειακα΄ ταµει΄α εγγυη΄σεων στα οποι΄α
εµπλε΄κονται, ειδικο΄τερα, τα εγχω΄ρια χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα η΄ οι επενδυτε΄ς µε στο΄χο την ανα΄πτυξη του χρηµατοπιστωτικου΄ τοµε΄α.

3.
Η συνεργασι΄α στηρι΄ζει επι΄σης τη δηµιουργι΄α θεσµικη΄ς
ικανο΄τητας, τη θεσµικη΄ ενι΄σχυση και συµµετε΄χει στη βασικη΄
χρηµατοδο΄τηση των εθνικω
΄ ν η΄/και των περιφερειακω΄ν πρωτοβου-

Π ρ ο σ τ α σ ΄α
ι τ ω ν ε π ε ν δ υ΄ σ ε ω ν
1.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ και η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της, εντο΄ς
του πλαισι΄ου των αντι΄στοιχων αρµοδιοτη΄των τους, επιβεβαιω΄νουν
την ανα΄γκη προω΄θησης και προστασι΄ας των επενδυ΄σεων κα΄θε
µε΄ρους στην αντι΄στοιχη επικρα΄τεια΄ του και, µε την ευκαιρι΄α αυτη΄,
υπογραµµι΄ζουν τη σκοπιµο΄τητα συ΄ναψης, χα΄ριν του αµοιβαι΄ου
συµφε΄ροντος, συµφωνιω΄ν για την προω΄θηση και προστασι΄α των
επενδυ΄σεων, οι οποι΄ες θα µπορου΄σαν επι΄σης να αποτελε΄σουν τη
βα΄ση για τα καθεστω΄τα ασφα΄λισης και εγγυη΄σεων.
2.
Για να ενθαρρυνθου΄ν οι ευρωπαϊκε΄ς επενδυ΄σεις σε αναπτυξιακα΄ ΄εργα τα οποι΄α προωθου΄νται απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ και παρουσια΄ζουν ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον για αυτα΄, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη
µε΄λη, αφενο΄ς, και τα κρα΄τη ΑΚΕ, αφετε΄ρου, µπορου΄ν επι΄σης να
συνα΄πτουν συµφωνι΄ες για ειδικα΄ ΄εργα αµοιβαι΄ου ενδιαφε΄ροντος,
εφο΄σον η Κοινο΄τητα και ευρωπαϊκε΄ς εταιρει΄ες συνεισφε΄ρουν στη
χρηµατοδο΄τηση΄ τους.
3.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν επι΄σης να καθιερω
΄ σουν, στο πλαι΄σιο
των συµφωνιω΄ν οικονοµικω΄ν εταιρικω΄ν σχε΄σεων, και µε παρα΄λληλη
τη΄ρηση των αντι΄στοιχων αρµοδιοτη΄των της Κοινο΄τητας και των
κρατω΄ν µελω΄ν της, γενικε΄ς αρχε΄ς για την προστασι΄α και την
προω΄θηση των επενδυ΄σεων ο΄που θα ενσωµατω΄νονται τα καλυ΄τερα
αποτελε΄σµατα που συµφωνη΄θηκαν ει΄τε στα σχετικα΄ διεθνη΄ φο΄ρα
ει΄τε σε διµερε΄ς επι΄πεδο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

'Αρθρο 79
1.
Η τεχνικη΄ συνεργασι΄α βοηθα΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ να αναπτυ΄ξουν
το εθνικο΄ και περιφερειακο΄ ανθρω΄πινο δυναµικο΄ τους και να
προωθη΄σουν τη βιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη των θεσµικω΄ν οργα΄νων που
ει΄ναι απαραι΄τητα για την επιτυχι΄α της αναπτυξιακη΄ς διαδικασι΄ας
µε΄σω, µεταξυ΄ α΄λλων, της ενι΄σχυσης των ιδιωτικω΄ν εταιρειω΄ν και
οργανισµω΄ν µελετω΄ν στα κρα΄τη ΑΚΕ καθω΄ς και µε΄σω µηχανισµω΄ν
ανταλλαγω΄ν συµβου΄λων εταιρειω
΄ ν απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ και απο΄ την
ΕΕ.
2.
Επιπλε΄ον, η τεχνικη΄ συνεργασι΄α πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικη΄ ως προς το κο΄στος και να ανταποκρι΄νεται στις ανα΄γκες για

τις οποι΄ες ΄εχει προγραµµατιστει΄, να διευκολυ΄νει τη µεταφορα΄
τεχνογνωσι΄ας και να αυξα΄νει τις εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς ικανο΄τητες. Η τεχνικη΄ συνεργασι΄α συµβα΄λλει την επι΄τευξη των στο΄χων
των ΄εργων και των προγραµµα΄των, καθω΄ς και στις προσπα΄θειες
ενι΄σχυσης της διαχειριστικη΄ς ικανο΄τητας των εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν διατακτω΄ν. Η τεχνικη΄ βοη΄θεια:

α)

΄εχει ως γνω΄µονα τη ζη΄τηση και, µε τον τρο΄πο αυτο΄ν,
καθι΄σταται διαθε΄σιµη µο΄νο µετα΄ απο΄ αι΄τηµα του η΄ των
ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ, και ει΄ναι προσαρµοσµε΄νη στις
ανα΄γκες των δικαιου΄χων·
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β)

ει΄ναι συµπληρωµατικη΄ και στηρι΄ζει τις προσπα΄θειες των
κρατω΄ν ΑΚΕ για προσδιορισµο΄ των αναγκω΄ν τους·

γ)

ελε΄γχεται και παρακολουθει΄ται για να εξασφαλι΄ζεται η
αποτελεσµατικο΄τητα·

δ)

ενθαρρυ΄νει τη συµµετοχη΄ εµπειρογνωµο΄νων ΑΚΕ, γραφει΄ων
µελετω΄ν και εκπαιδευτικω΄ν και ερευνητικω΄ν ιδρυµα΄των σε
συµβα΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο και προσδιορι΄ζει τρο΄πους απασχο΄λησης καταρτισµε΄νου εθνικου΄ και
περιφερειακου΄ προσωπικου΄ σε ΄εργα του Ταµει΄ο·

ε)

ενθαρρυ΄νει την προσωρινη΄ τοποθε΄τηση εθνικω΄ν στελεχω΄ν
ΑΚΕ ως συµβου΄λων σε φορει΄ς της χω΄ρας τους η΄ γειτονικη΄ς
χω΄ρας η΄ σε περιφερειακο΄ οργανισµο΄·

στ) στοχευ΄ει στη βελτι΄ωση της γνω΄σης ο΄σον αφορα΄ τα ο΄ρια και
τις δυνατο΄τητες του εθνικου΄ και περιφερειακου΄ ανθρω΄πινου
δυναµικου΄ µε την κατα΄ρτιση καταλο΄γου των εµπειρογνωµο΄νων, των συµβου΄λων και των γραφει΄ων µελετω΄ν ΑΚΕ που
κρι΄νεται ο΄τι ΄εχουν τα προσο΄ντα για να απασχοληθου΄ν σε
΄εργα και προγρα΄µµατα που χρηµατοδοτει΄ το Ταµει΄ο·
ζ)

στηρι΄ζει την τεχνικη΄ βοη΄θεια µεταξυ΄ κρατω΄ν ΑΚΕ ω΄στε να
προωθηθου΄ν οι ανταλλαγε΄ς τεχνικη΄ς βοη΄θειας και
εµπειρογνωµο΄νων του επαγγελµατικου΄ και διοικητικου΄ τοµε΄α
µεταξυ΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ·
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η)

αναπτυ΄σσει προγρα΄µµατα δρα΄σης για τη µακροπρο΄θεσµη
ανα΄πτυξη των θεσµω΄ν και του προσωπικου΄ ως αναπο΄σπαστου
µε΄ρους του σχεδιασµου΄ ΄εργων και προγραµµα΄των, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των αναγκαι΄ων χρηµατοδοτικω΄ν απαιτη΄σεων·

θ)

στηρι΄ζει ρυθµι΄σεις για την προω΄θηση της ικανο΄τητας των
κρατω΄ν ΑΚΕ να δηµιουργη΄σουν τη δικια΄ τους
εµπειρογνωµοσυ΄νη· και

ι)

δι΄δει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην ανα΄πτυξη των ικανοτη΄των των
κρατω΄ν ΑΚΕ στον τοµε΄α του σχεδιασµου΄, της υλοποι΄ησης
και της αξιολο΄γησης των ΄εργων καθω΄ς και της διαχει΄ρισης
του προϋπολογισµου΄.

3.
Τεχνικη΄ βοη΄θεια µπορει΄ να παρε΄χεται σε ο΄λους τους τοµει΄ς
συνεργασι΄ας και εντο΄ς των ορι΄ων που καθορι΄ζει η παρου΄σα
συµφωνι΄α. Οι καλυπτο΄µενες δραστηριο΄τητες ποικι΄λλουν ως προς
τη φυ΄ση και την ΄εκταση΄ τους και σχεδια΄ζονται ΄ετσι ω΄στε να
καλυ΄πτουν τις ανα΄γκες των κρατω΄ν ΑΚΕ.
4.
Η τεχνικη΄ συνεργασι΄α µπορει΄ να ΄εχει ει΄τε ειδικο΄ ει΄τε
γενικο΄ χαρακτη΄ρα. Η επιτροπη΄ συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη
χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης καθορι΄ζει τις κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς για την υλοποι΄ηση της τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας.
'Αρθρο 80
Για να αναστραφει΄ το ρευ΄µα της διαρροη΄ς εγκεφα΄λων απο΄ τα
κρα΄τη ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα συνδρα΄µει ο΄σα κρα΄τη ΑΚΕ της το ζητου΄ν
ω΄στε να διευκολυνθει΄ ο επαναπατρισµο΄ς των καταρτισµε΄νων
υπηκο΄ων ΑΚΕ που κατοικου΄ν σε ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες, µε΄σω της
παροχη΄ς κατα΄λληλων κινη΄τρων προς τους παλιννοστου΄ντες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

'Αρθρο 81

'Αρθρο 83

∆ ι α δ ι κ α σ ΄ε
ι ς

Ε π ι τ ρ ο π η΄ σ υ ν ε ρ γ α σ ΄α
ι ς ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατ ο δ ο΄ τ η σ η τ η ς α ν α΄ π τ υ ξ η ς

Οι διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης ει΄ναι διαφανει΄ς, ευ΄κολες στην εφαρµογη΄
τους και στοχευ΄ουν στην επιτο΄που αποκε΄ντρωση καθηκο΄ντων και
αρµοδιοτη΄των. Η εφαρµογη΄ της αναπτυξιακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕΕΕ ει΄ναι ανοικτη΄ σε µη κρατικου΄ς φορει΄ς σε τοµει΄ς που τους
αφορου΄ν. Οι λεπτοµερει΄ς διαδικαστικε΄ς διατα΄ξεις για τον προγραµµατισµο΄, την προετοιµασι΄α, την εφαρµογη΄ και τη διαχει΄ριση
της χρηµατοδοτικη΄ς και τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας παρατι΄θενται στο
παρα΄ρτηµα ΙV για τις διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης. Το
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν µπορει΄ να επανεξετα΄ζει, να αναθεωρει΄
και να τροποποιει΄ τις διατα΄ξεις αυτε΄ς µετα΄ απο΄ προ΄ταση της
επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης.
'Αρθρο 82

1.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν εξετα΄ζει, τουλα΄χιστον µι΄α
φορα΄ το χρο΄νο, τα αποτελε΄σµατα της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης καθω΄ς και τα γενικα΄ και ειδικα΄ προβλη΄µατα
που ανακυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ της συνεργασι΄ας αυτη΄ς. Για
τον σκοπο΄ αυτο΄, στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν,
συγκροτει΄ται επιτροπη΄ συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, εφεξη΄ς καλου΄µενη «επιτροπη΄ ΑΚΕ-ΕΚ».
2.

Η επιτροπη΄ ΑΚΕ-ΕΚ, µεταξυ΄ α΄λλων:

α)

διασφαλι΄ζει τη συνολικη΄ επι΄τευξη των στο΄χων και την τη΄ρηση
των αρχω΄ν της συνεργασι΄ας για την χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης και θεσπι΄ζει γενικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για
την αποτελεσµατικη΄ και ΄εγκαιρη εφαρµογη΄ τους·

β)

εξετα΄ζει τα προβλη΄µατα που ανακυ΄πτουν κατα΄ την εφαρµογη΄
της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη και προτει΄νει κατα΄λληλα
µε΄τρα·

Φ ο ρ ε ΄ς
ι υ λ ο π ο ΄η
ι σης
Για την εφαρµογη΄ της χρηµατοδοτικη΄ς και τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας
στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ορι΄ζονται φορει΄ς υλοποι΄ησης. Οι λεπτοµερει΄ς διατα΄ξεις για τις αρµοδιο΄τητες των φορε΄ων
υλοποι΄ησης παρατι΄θενται στο παρα΄ρτηµα ΙV για τις διαδικασι΄ες
εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης.
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γ)

δ)
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επανεξετα΄ζει τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας για
να διασφαλι΄σει τη συνεχη΄ ενηµε΄ρωση΄ τους και προτει΄νει στο
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ενδεχο΄µενες τροποποιη΄σεις προς
΄εγκριση· και
εξετα΄ζει τις ενε΄ργειες που αναλαµβα΄νονται στο πλαι΄σιο της
παρου΄σας συµφωνι΄ας µε στο΄χο να προωθηθει΄ η ανα΄πτυξη
του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και των επενδυ΄σεων καθω΄ς και τις
ενε΄ργειες τις σχετικε΄ς µε την επενδυτικη΄ διευκο΄λυνση.

3.
Η επιτροπη΄ ΑΚΕ-ΕΚ συνε΄ρχεται ανα΄ τρι΄µηνο και απαρτι΄ζεται,
σε βα΄ση ΄σης
ι
εκπροσω΄πησης, απο΄ αντιπροσω΄πους των κρατω΄ν ΑΚΕ
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και της Κοινο΄τητας, η΄ απο΄ τους εντολοδο΄χους τους. Συνε΄ρχεται
σε επι΄πεδο υπουργω΄ν ο΄ποτε το ζητη΄σει ΄ενα απο΄ τα µε΄ρη, και
τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ το χρο΄νο.
4.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν συντα΄σσει τον εσωτερικο΄
κανονισµο΄ της επιτροπη΄ς ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδι΄ως τους ο΄ρους εκπροσω΄πησης και τον αριθµο΄ των µελω΄ν της επιτροπη΄ς, τις διαδικαστικε΄ς ρυθµι΄σεις των συσκε΄ψεων και τις προϋποθε΄σεις α΄σκησης της
προεδρι΄ας.
5.
Η επιτροπη΄ ΑΚΕ-ΕΚ δυ΄ναται να συγκαλει΄ συνεδρια΄σεις
εµπειρογνωµο΄νων για τη µελε΄τη των αιτι΄ων των ενδεχο΄µενων
δυσχερειω΄ν η΄ εµπλοκω΄ν που παρακωλυ΄ουν την αποτελεσµατικη΄
εφαρµογη΄ της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη. Οι εµπειρογνω΄µονες
αυτοι΄ υποβα΄λλουν συστα΄σεις στην επιτροπη΄ ΑΚΕ-ΕΚ για τα µε΄τρα
εξα΄λειψης αυτω΄ν των δυσχερειω΄ν και εµπλοκω΄ν.

ΜΕΡΟΣ 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ, ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ
ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ε)

στην εφαρµογη΄ των επισιτιστικω΄ν στρατηγικω΄ν και των
ολοκληρωµε΄νων αναπτυξιακω΄ν προγραµµα΄των.

Γενικε΄ς διατα΄ξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

'Αρθρο 84

1.
Για να µπορε΄σουν τα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να, τα µεσο΄γεια και
τα νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ να επωφεληθου΄ν πλη΄ρως απο΄ τις ευκαιρι΄ες
που παρε΄χει η παρου΄σα συµφωνι΄α ου΄τως ω΄στε να επιταχυ΄νουν το
ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους, στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας επιφυλα΄σσεται ιδιαι΄τερη µεταχει΄ριση στις λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νες χω΄ρες ΑΚΕ
και λαµβα΄νεται δεο΄ντως υπο΄ψη η ευπα΄θεια των µεσο΄γειων και των
νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ. Λαµβα΄νονται επι΄σης υπο΄ψη οι ανα΄γκες
των κρατω΄ν που µο΄λις ΄εχουν εξε΄λθει απο΄ συγκρου΄σεις.

2.
Ανεξα΄ρτητα απο΄ τα συγκεκριµε΄να µε΄τρα και τις διατα΄ξεις
για τις λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νες, τις µεσο΄γειες και τις νησιωτικε΄ς
χω΄ρες που περιε΄χονται στα δια΄φορα κεφα΄λαια της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, δι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄, ο΄σον αφορα΄ τις εν λο΄γω
οµα΄δες κρατω΄ν καθω΄ς και τα κρα΄τη που εξε΄ρχονται απο΄ συρρα΄ξεις:
α)

στην ενι΄σχυση της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας·

β)

στις υποδοµε΄ς µεταφορω΄ν και επικοινωνιω΄ν·

γ)

στην αποτελεσµατικη΄ εκµετα΄λλευση των θαλα΄σσιων πο΄ρων,
στην εµπορι΄α των προϊο΄ντων αλιει΄ας και, για τα µεσο΄γεια
κρα΄τη, στην εσωτερικη΄ αλιει΄α·

δ)

στη διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄, ο΄ταν πρε΄πει να λαµβα΄νεται
υπο΄ψη το επι΄πεδο ανα΄πτυξης αυτω΄ν των χωρω΄ν και οµοι΄ως,
κατα΄ την εκτε΄λεση, στην κοινωνικη΄ δια΄σταση της
προσαρµογη΄ς· και

Λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να κρα΄τη ΑΚΕ

'Αρθρο 85
1.
Στα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να κρα΄τη ΑΚΕ επιφυλα΄σσεται ειδικη΄
µεταχει΄ριση για να βοηθηθου΄ν στην επι΄λυση των σοβαρω΄ν οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν δυσχερειω΄ν που εµποδι΄ζουν την ανα΄πτυξη΄
τους, ου΄τως ω΄στε να επιταχυ΄νουν το ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.
2.
Ο πι΄νακας των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων κρατω΄ν παρατι΄θεται
στο παρα΄ρτηµα VI. Μπορει΄ να τροποποιει΄ται µε απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ο΄ταν:
α)

προσχωρη΄σει στην παρου΄σα συµφωνι΄α τρι΄τη χω΄ρα η οποι΄α
βρι΄σκεται σε παρο΄µοια κατα΄σταση, και

β)

µεταβληθει΄ η οικονοµικη΄ κατα΄σταση ενο΄ς κρα΄τους ΑΚΕ
ουσιαστικα΄ και µο΄νιµα, ου΄τως ω
΄ στε να επιβα΄λλεται η κατα΄ταξη΄ του στην κατηγορι΄α των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων κρατω΄ν
ΑΚΕ η΄ να µη δικαιολογει΄ται πλε΄ον η κατα΄ταξη΄ του στην
κατηγορι΄α αυτη΄.

'Αρθρο 86
Οι διατα΄ξεις που ΄εχουν εγκριθει΄ για τα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να
κρα΄τη ΑΚΕ περιε΄χονται στα ακο΄λουθα α΄ρθρα: 2, 29, 32, 35, 37,
56, 68, 84 και 85.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ

Νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ

'Αρθρο 87

'Αρθρο 89

1.
Για να στηριχθου΄ν οι προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν τα
µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ ω΄στε να υπερβου΄ν τα γεωγραφικα΄ και α΄λλα
εµπο΄δια που δυσχεραι΄νουν την ανα΄πτυξη΄ τους, θεσπι΄ζονται ειδικε΄ς
διατα΄ξεις και µε΄τρα που θα τους επιτρε΄ψουν να επιταχυ΄νουν το
ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.

1.
Για να στηριχθου΄ν οι προσπα΄θειες που καταβα΄λλουν τα
νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ ω΄στε να υπερβου΄ν τα γεωγραφικα΄ και α΄λλα
εµπο΄δια που δυσχεραι΄νουν την ανα΄πτυξη΄ τους, θεσπι΄ζονται ειδικε΄ς
διατα΄ξεις και µε΄τρα που θα τους επιτρε΄ψουν να επιταχυ΄νουν το
ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.

2.
Ο πι΄νακας των µεσο΄γειων κρατω΄ν ΑΚΕ παρατι΄θεται στο
παρα΄ρτηµα VI. Μπορει΄ να τροποποιηθει΄ µε απο΄φαση του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ο΄ταν τρι΄το κρα΄τος, το οποι΄ο βρι΄σκεται σε
παρο΄µοια κατα΄σταση, προσχωρη΄σει στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

2.
Ο πι΄νακας των νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ παρατι΄θεται στο
παρα΄ρτηµα VI. Μπορει΄ να τροποποιηθει΄ µε απο΄φαση του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ο΄ταν τρι΄το κρα΄τος το οποι΄ο βρι΄σκεται σε
παρο΄µοια κατα΄σταση προσχωρη΄σει στην παρου΄σα συµφωνι΄α.

'Αρθρο 88

'Αρθρο 90

Οι διατα΄ξεις που ΄εχουν εγκριθει΄ για τα µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ
περιε΄χονται στα ακο΄λουθα α΄ρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 87.

Οι διατα΄ξεις που ΄εχουν εγκριθει΄ για τα νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ
περιε΄χονται στα ακο΄λουθα α΄ρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 89.

ΜΕΡΟΣ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 91
Σ υ΄ γ κ ρ ο υ σ η µ ε τ α ξ υ΄ τ η ς π α ρ ο υ΄ σ α ς σ υ µ φ ω ν ΄α
ι ς
κ α ι α΄ λ λ ω ν σ υ ν θ η κ ω΄ ν
Καµια΄ συνθη΄κη, συ΄µβαση, συµφωνι΄α η΄ ρυ΄θµιση οποιουδη΄ποτε
ει΄δους που συνα΄πτεται µεταξυ΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν
της Κοινο΄τητας και ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν ΑΚΕ δεν
παρεµποδι΄ζει την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 92
Ε δ α φ ι κ ο΄ π ε δ ΄ο
ι ε φ α ρ µ ο γ η΄ ς
Με την επιφυ΄λαξη των προβλεπο΄µενων στις εν λο΄γω πρα΄ξεις
ειδικω΄ν διατα΄ξεων που διε΄πουν τις σχε΄σεις µεταξυ΄ κρατω΄ν ΑΚΕ
και γαλλικω΄ν υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των, η παρου΄σα συµφωνι΄α
εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς, στα εδα΄φη στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται η συνθη΄κη
για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και συ΄µφωνα µε τους
ο΄ρους που προβλε΄πει η συνθη΄κη αυτη΄, και, αφετε΄ρου, στα εδα΄φη
των κρατω΄ν ΑΚΕ.

'Αρθρο 93

2.
Οι πρα΄ξεις κυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης της παρου΄σας συµφωνι΄ας
κατατι΄θενται, προκειµε΄νου για τα κρα΄τη ΑΚΕ, στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και, προκειµε΄νου
για την Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη, στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α των
κρατω΄ν ΑΚΕ. Οι Γραµµατει΄ες ενηµερω΄νουν αµε΄σως τα υπογρα΄φοντα κρα΄τη και την Κοινο΄τητα.
3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα
του δευ΄τερου µη΄να που ΄επεται της ηµεροµηνι΄ας κατα΄ την οποι΄α
κατατε΄θηκαν οι πρα΄ξεις κυ΄ρωσης απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και απο΄
τουλα΄χιστον τα δυ΄ο τρι΄τα των κρατω΄ν ΑΚΕ, καθω΄ς και η πρα΄ξη
της ΄εγκρισης της παρου΄σας συµφωνι΄ας απο΄ την Κοινο΄τητα.
4.
Υπογρα΄φον κρα΄τος ΑΚΕ το οποι΄ο δεν ΄εχει ολοκληρω΄σει τις
διαδικασι΄ες των παραγρα΄φων 1 και 2 µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α κατα΄
την οποι΄α η παρου΄σα συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει συ΄µφωνα µε την
παρα΄γραφο 3, µπορει΄ να τις ολοκληρω΄σει εντο΄ς του δωδεκα΄µηνου
που ΄επεται της εν λο΄γω ηµεροµηνι΄ας, µε την επιφυ΄λαξη των
διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 6.
Για τα κρα΄τη αυτα΄, η παρου΄σα συµφωνι΄α καθι΄σταται εφαρµο΄σιµη
την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να που ΄επεται της ολοκλη΄ρωσης
των εν λο΄γω διαδικασιω΄ν. Τα κρα΄τη αυτα΄ αναγνωρι΄ζουν την
εγκυρο΄τητα των µε΄τρων που λαµβα΄νονται για την εφαρµογη΄ της
συµφωνι΄ας µετα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της ισχυ΄ος της.

Κ υ΄ ρ ω σ η κ α ι ΄ε ν α ρ ξ η ι σ χ υ΄ ο ς
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α κυρου΄ται η΄ εγκρι΄νεται απο΄ τα υπογρα΄φοντα κρα΄τη συ΄µφωνα µε τους αντι΄στοιχους συνταγµατικου΄ς τους
κανο΄νες και διαδικασι΄ες.

5.
Ο εσωτερικο΄ς κανονισµο΄ς των κοινω΄ν οργα΄νων που συστη΄νονται µε την παρου΄σα συµφωνι΄α καθορι΄ζει τους ο΄ρους υπο΄
τους οποι΄ους οι αντιπρο΄σωποι των υπογραφο΄ντων κρατω΄ν που
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 4 µπορου΄ν να συµµετε΄χουν ως
παρατηρητε΄ς στα ο΄ργανα αυτα΄.
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6.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν µπορει΄ να αποφασι΄ζει την
παροχη΄ ιδιαι΄τερης στη΄ριξης στα κρα΄τη ΑΚΕ που ει΄ναι µε΄ρη σε
προηγου΄µενες συµβα΄σεις ΑΚΕ-ΕΚ και που, ελλει΄ψει κανονικα΄
συσταθε΄ντων κρατικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων, δεν µπο΄ρεσαν να
υπογρα΄ψουν η΄ να κυρω΄σουν την παρου΄σα συµφωνι΄α. Η στη΄ριξη
αυτη΄ µπορει΄ να συνι΄σταται σε δραστηριο΄τητες δηµιουργι΄ας θεσµικη΄ς ικανο΄τητας και οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης, µε
ιδιαι΄τερη µε΄ριµνα για τις ανα΄γκες των πλε΄ον ευα΄λωτων τµηµα΄των
του πληθυσµου΄. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, οι εν λο΄γω χω΄ρες µπορου΄ν να
αντλου΄ν πο΄ρους απο΄ τα κονδυ΄λια που προβλε΄πονται στο Με΄ρος 4
της παρου΄σας συµφωνι΄ας το οποι΄ο αφορα΄ την χρηµατοδοτικη΄ και
τεχνικη΄ συνεργασι΄α.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ την παρα΄γραφο 4, οι ενδιαφερο΄µενες
χω΄ρες που ει΄ναι υπογρα΄φοντα µε΄ρη της συµφωνι΄ας, µπορου΄ν να
ολοκληρω΄νουν τις διαδικασι΄ες κυ΄ρωσης εντο΄ς δω
΄ δεκα µηνω΄ν απο΄
την αποκατα΄σταση των κρατικω΄ν θεσµικω΄ν οργα΄νων.

L 317/39

Κα΄θε νε΄ο κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης καθι΄σταται
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στην παρου΄σα συµφωνι΄α απο΄ την ηµεροµηνι΄α
της προσχω΄ρηση΄ς του, µε΄σω σχετικη΄ς ρη΄τρας που προβλε΄πεται
στην πρα΄ξη προσχω
΄ ρησης. Σε περι΄πτωση που η πρα΄ξη προσχω΄ρησης στην 'Ενωση δεν προβλε΄πει την αυτο΄µατη προσχω΄ρηση του
κρα΄τους µε΄λους στη συµφωνι΄α, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος
προσχωρει΄ στην παρου΄σα συµφωνι΄α καταθε΄τοντας πρα΄ξη προσχω΄ρησης στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, η οποι΄α διαβιβα΄ζει κυρωµε΄νο αντι΄γραφο στη Γραµµατει΄α
ΑΚΕ και πληροφορει΄ σχετικα΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
Τα µε΄ρη εξετα΄ζουν τις επιπτω΄σεις της προσχω΄ρησης νε΄ων µελω΄ν
στην παρου΄σα συµφωνι΄α. Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν µπορει΄ να
θεσπι΄ζει τα µεταβατικα΄ µε΄τρα η΄ τα µε΄τρα τροποποι΄ησης τα οποι΄α
θα κριθου΄ν αναγκαι΄α.
'Αρθρο 95

Οι ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες που ου΄τε ΄εχουν υπογρα΄ψει ου΄τε ΄εχουν
κυρω΄σει την παρου΄σα συµφωνι΄α µπορου΄ν να προχωρη΄σουν σ'
αυτη΄ν εφαρµο΄ζοντας τη διαδικασι΄α προσχω΄ρησης που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 94.
'Αρθρο 94
Π ρ ο σ χ ω΄ ρ η σ η
1.
Κα΄θε αι΄τηση προσχω΄ρησης στην παρου΄σα συµφωνι΄α προερχο΄µενη απο΄ ανεξα΄ρτητο κρα΄τος µε διαρθρωτικα΄ χαρακτηριστικα΄
και οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ κατα΄σταση παρο΄µοια µε των κρατω΄ν
ΑΚΕ, υποβα΄λλεται στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν.
Σε περι΄πτωση που η αι΄τηση εγκριθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος προσχωρει΄ στην παρου΄σα
συµφωνι΄α καταθε΄τοντας πρα΄ξη προσχω΄ρησης στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, η οποι΄α διαβιβα΄ζει
επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο στη Γραµµατει΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ και
ενηµερω΄νει σχετικα΄ τα κρα΄τη µε΄λη. Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν
µπορει΄ να θεσπι΄ζει τα µε΄τρα προσαρµογη΄ς που κρι΄νονται αναγκαι΄α.
Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος απολαυ΄ει των ιδι΄ων δικαιωµα΄των και
υπο΄κειται στις ΄διες
ι
υποχρεω΄σεις µε τα κρα΄τη ΑΚΕ. Η προσχω
΄ ρηση΄
του δεν µπορει΄ να θι΄γει τα οφε΄λη που απολαυ΄ουν τα κρα΄τη ΑΚΕ,
τα οποι΄α ει΄ναι υπογρα΄φοντα µε΄ρη στην παρου΄σα συµφωνι΄α,
δυνα΄µει των διατα΄ξεων για τη χρηµατοδο΄τηση της συνεργασι΄ας
για την ανα΄πτυξη. Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν µπορει΄ να θεσπι΄ζει
τους γενικου΄ς και ειδικου΄ς ο΄ρους προσχω΄ρησης ενο΄ς µεµονωµε΄νου
κρα΄τους, οι οποι΄οι περιλαµβα΄νονται σε ειδικο΄ πρωτο΄κολλο που
αποτελει΄ αναπο΄σπαστο τµη΄µα της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

∆ ι α΄ ρ κ ε ι α τ η ς σ υ µ φ ω ν ΄α
ι ς κ α ι ρ η΄ τ ρ α α ν α θ ε ω΄ ρ η σης
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για περι΄οδο ει΄κοσι ετω΄ν
που αρχι΄ζει την 1η Μαρτι΄ου 2000.
2.
Τα χρηµατοδοτικα΄ πρωτο΄κολλα προσδιορι΄ζονται για κα΄θε
πενταετη΄ περι΄οδο.
3.
∆ω΄δεκα µη΄νες το αργο΄τερο πριν απο΄ την εκπνοη΄ της κα΄θε
πενταετι΄ας, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της , αφενο΄ς, και τα
κρα΄τη ΑΚΕ, αφετε΄ρου, γνωστοποιου΄ν αµοιβαι΄α την ενδεχο΄µενη
αναθεω΄ρηση ορισµε΄νων διατα΄ξεων που ζητου΄ν µε την προοπτικη΄
να τροποποιηθει΄ ενδεχοµε΄νως η συµφωνι΄α. Η αναθεω΄ρηση αυτη΄,
ωστο΄σο, δεν ισχυ΄ει για τις διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την οικονοµικη΄ και
εµπορικη΄ συνεργασι΄α για την οποι΄α προβλε΄πεται ειδικη΄ διαδικασι΄α
αναθεω΄ρησης. Παρα΄ την προθεσµι΄α αυτη΄, ο΄ταν ΄ενα µε΄ρος ζητει΄
την αναθεω΄ρηση διατα΄ξεων της συµφωνι΄ας, το α΄λλο µε΄ρος διαθε΄τει
προθεσµι΄α δυ΄ο µηνω΄ν για να ζητη΄σει να περιληφθου΄ν στην
αναθεω΄ρηση και α΄λλες διατα΄ξεις αλληλε΄νδετες µε αυτε΄ς που
αφορα΄ η αρχικη΄ αι΄τηση.
∆ε΄κα µη΄νες πριν απο΄ την εκπνοη΄ της εν λο΄γω πενταετι΄ας, τα µε΄ρη
αρχι΄ζουν διαπραγµατευ΄σεις για την εξε΄ταση των ενδεχο΄µενων
τροποποιη΄σεων των διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στη γνωστοποι΄ηση.
Το α΄ρθρο 93 εφαρµο΄ζεται επι΄σης στις πραγµατοποιηθει΄σες τροποποιη΄σεις.

2.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ενηµερω΄νεται για κα΄θε αι΄τηση
προσχω΄ρησης που υποβα΄λλει τρι΄τη χω΄ρα για να καταστει΄ µε΄λος σε
οικονοµικη΄ ΄ενωση κρατω΄ν ΑΚΕ.

Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν θεσπι΄ζει τα αναγκαι΄α µεταβατικα΄
µε΄τρα που ενδεχοµε΄νως απαιτου΄νται για τις τροποποιηµε΄νες
διατα΄ξεις, µε΄χρις ο΄του αυτε΄ς τεθου΄ν σε ισχυ΄.

3.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ενηµερω΄νεται για κα΄θε αι΄τηση
προσχω΄ρησης που υποβα΄λλει τρι΄τη χω΄ρα για να καταστει΄ µε΄λος
της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Κατα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις µεταξυ΄ της
'Ενωσης και του αιτου΄ντος κρα΄τους, η Κοινο΄τητα παρε΄χει στα
κρα΄τη ΑΚΕ ο΄λες τις σχετικε΄ς πληροφορι΄ες και αυτα΄ µε τη σειρα΄
τους αποστε΄λλουν τα σχο΄λια΄ τους στην Κοινο΄τητα ΄ετσι ω΄στε αυτη΄
να τα λα΄βει πλη΄ρως υπο΄ψη. Η Γραµµατει΄α ΑΚΕ ενηµερω΄νεται απο΄
την Κοινο΄τητα για τυχο΄ν προσχω΄ρηση στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.

4.
∆εκαοκτω΄ µη΄νες πριν απο΄ το τε΄λος της συνολικη΄ς περιο΄δου
ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη αρχι΄ζουν διαπραγµατευ΄σεις για την εξε΄ταση των διατα΄ξεων που θα διε΄πουν στο µε΄λλον τις
σχε΄σεις τους.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν θεσπι΄ζει τα µεταβατικα΄ µε΄τρα που
ενδεχοµε΄νως κρι΄νονται αναγκαι΄α µε΄χρις ο΄του τεθει΄ σε ισχυ΄ η νε΄α
συµφωνι΄α.
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'Αρθρο 96
Β α σ ι κ α΄ σ τ ο ι χ ε ΄α
ι : δ ι α δ ι κ α σ ΄α
ι
δ ι α β ο υ΄ λ ε υ σ η ς
κ α ι κ α τ α΄ λ λ η λ α µ ΄ε τ ρ α σ χ ε τ ι κ α΄ µ ε τ α α ν θ ρ ω΄ π ι ν α
΄ µ α τ α , τ ι ς δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ΄ε ς α ρ χ ΄ε ς κ α ι τ ο υ ς
δικαιω
κ α ν ο΄ ν ε ς δ ι κ α ΄ο
ι υ
1.
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο ο΄ρος «µε΄ρος»
αναφε΄ρεται στην Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, αφενο΄ς, και σε κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ, αφετε΄ρου.

2.

α)

Αν, παρα΄ τον τακτικο΄ πολιτικο΄ δια΄λογο που διεξα΄γεται
µεταξυ΄ των µερω΄ν, ΄ενα µε΄ρος θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο µε΄ρος
παρε΄βη υποχρε΄ωση΄ του που απορρε΄ει απο΄ τον σεβασµο΄
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, των δηµοκρατικω΄ν αρχω΄ν
και του κρα΄τους δικαι΄ου, που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 9, το εν λο΄γω µε΄ρος, µε
εξαι΄ρεση τις ιδιαι΄τερα επει΄γουσες καταστα΄σεις, παρε΄χει
στο α΄λλο µε΄ρος και στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν τις
πληροφορι΄ες που ει΄ναι αναγκαι΄ες για τη διεξοδικη΄
ανα΄λυση της κατα΄στασης µε σκοπο΄ την εξευ΄ρεση λυ΄σης
αποδεκτη΄ς απο΄ τα µε΄ρη. Προς του΄το, καλει΄ το α΄λλο
µε΄ρος να προβει΄ σε διαβουλευ΄σεις µε κυ΄ριο θε΄µα τα
µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ η΄ προ΄κειται να ληφθου΄ν απο΄
το ενδιαφερο΄µενο µε΄ρος για να διορθωθει΄ η κατα΄σταση.
Οι διαβουλευ΄σεις διεξα΄γονται στο επι΄πεδο και µε τη
µορφη΄ που κρι΄νονται καταλληλο΄τερα για την εξευ΄ρεση
λυ΄σης.
Οι διαβουλευ΄σεις αρχι΄ζουν το αργο΄τερο 15 ηµε΄ρες
µετα΄ την προ΄σκληση και συνεχι΄ζονται για περι΄οδο που
καθορι΄ζεται µε αµοιβαι΄α συµφωνι΄α, ανα΄λογα µε τη
φυ΄ση και τη σοβαρο΄τητα της παραβι΄ασης. Κατα΄ κανο΄να,
οι εν λο΄γω διαβουλευ΄σεις δεν διαρκου΄ν περισσο΄τερο
απο΄ 60 ηµε΄ρες.
Σε περι΄πτωση που οι διαβουλευ΄σεις δεν καταλη΄ξουν σε
λυ΄ση αποδεκτη΄ και απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη η΄ σε περι΄πτωση
που δεν συµφωνει΄ται η διεξαγωγη΄ διαβου΄λευσης, τα
µε΄ρη λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα. Τα µε΄τρα αυτα΄
ανακαλου΄νται µο΄λις εκλει΄ψουν οι λο΄γοι για τους
οποι΄ους λη΄φθηκαν.

β)

Ο ο΄ρος «ιδιαι΄τερα επει΄γουσες καταστα΄σεις» αναφε΄ρεται
σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις ιδιαι΄τερα σοβαρη΄ς και
κατα΄φωρης παραβι΄ασης ενο΄ς απο΄ τα θεµελιω΄δη στοιχει΄α
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 9, οι
οποι΄ες απαιτου΄ν α΄µεση αντι΄δραση.
Το µε΄ρος που καταφευ΄γει στη διαδικασι΄α της ιδιαι΄τερα
επει΄γουσας κατα΄στασης ενηµερω΄νει ξεχωριστα΄ το α΄λλο
µε΄ρος και το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν για το γεγονο΄ς,
εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση που δεν ΄εχει στη δια΄θεση΄ του
τον απαιτου΄µενο χρο΄νο.

γ)

Τα «κατα΄λληλα µε΄τρα» που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν
α΄ρθρο ει΄ναι µε΄τρα που λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε το
διεθνε΄ς δι΄καιο και αναλογικα΄ µε την παραβι΄αση. Κατα΄
την επιλογη΄ των µε΄τρων αυτω΄ν, δι΄δεται προτεραιο΄τητα
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σε αυτα΄ που διαταρα΄σσουν λιγο΄τερο την εφαρµογη΄ της
παρου΄σας συµφωνι΄ας. Η αναστολη΄ αποτελει΄, ασφαλω΄ς
µε΄τρο ΄εσχατης ανα΄γκης.
'Οταν λαµβα΄νονται µε΄τρα σε ιδιαι΄τερα επει΄γουσες
καταστα΄σεις, ανακοινω΄νονται αµε΄σως στο α΄λλο µε΄ρος
και στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν. Μετα΄ απο΄ αι΄τηµα
του ενδιαφερο΄µενου µε΄ρους, µπορου΄ν να διεξα΄γονται
διαβουλευ΄σεις για να εξεταστει΄ λεπτοµερω΄ς η
κατα΄σταση και, ει δυνατο΄ν, να εξευρεθου΄ν λυ΄σεις.
Οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε τις
ρυθµι΄σεις που καθορι΄ζονται στο δευ΄τερο και τρι΄το
εδα΄φιο του σηµει΄ου α).

'Αρθρο 97
∆ ι α δ ι κ α σ ΄α
ι

δ ι α β ο υ΄ λ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ α΄ λ λ η λ α
µ ΄ε τ ρ α γ ι α τ η δ ι α φ θ ο ρ α΄

1.
Τα µε΄ρη θεωρου΄ν ο΄τι ο΄ταν η Κοινο΄τητα αποτελει΄ σηµαντικο΄
εται΄ρο απο΄ την α΄ποψη της χρηµατοδοτικη΄ς στη΄ριξης των οικονοµικω΄ν και τοµεακω΄ν πολιτικω΄ν και προγραµµα΄των, οι σοβαρε΄ς
περιπτω΄σεις διαφθορα΄ς πρε΄πει να οδηγου΄ν στη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων µεταξυ΄ των µερω΄ν.

2.
Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς οποιοδη΄ποτε µε΄ρος µπορει΄ να καλει΄
το α΄λλο µε΄ρος σε διαβουλευ΄σεις. Οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς αρχι΄ζουν
το αργο΄τερο 21 ηµε΄ρες µετα΄ την αποστολη΄ της προ΄σκλησης και
δεν διαρκου΄ν περισσο΄τερο απο΄ 60 ηµε΄ρες.

3.
Σε περι΄πτωση που οι διαβουλευ΄σεις δεν καταλη΄ξουν σε λυ΄ση
αποδεκτη΄ και απο΄ τα δυ΄ο µε΄ρη η΄ σε περι΄πτωση που δεν συµφωνει΄ται
η διεξαγωγη΄ διαβου΄λευσης, τα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα
΄ σεις, εναπο΄κειται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στο
µε΄τρα. Σε ο΄λες τις περιπτω
µε΄ρος στο οποι΄ο σηµειω΄θηκε η σοβαρη΄ περι΄πτωση διαφθορα΄ς να
λα΄βει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διορθωθει΄ αµε΄σως η κατα΄σταση.
Τα µε΄τρα που λαµβα΄νει οποιοδη΄ποτε µε΄ρος πρε΄πει να ει΄ναι
ανα΄λογα προς τη σοβαρο΄τητα της κατα΄στασης. Κατα΄ την επιλογη΄
των µε΄τρων αυτω΄ν, δι΄δεται προτεραιο΄τητα σε αυτα΄ που διαταρα΄σσουν λιγο΄τερο την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Η
αναστολη΄ αποτελει΄ ασφαλω΄ς µε΄τρο ΄εσχατης ανα΄γκης.

4.
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο ο΄ρος «µε΄ρος»
αναφε΄ρεται στην Κοινο΄τητα και στα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, αφενο΄ς, και σε κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ, αφετε΄ρου.

'Αρθρο 98
΄ν
∆ ι ε υ θ ΄ε τ η σ η δ ι α φ ο ρ ω
1.
∆ιαφορε΄ς ως προς την ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι οποι΄ες ανακυ΄πτουν µεταξυ΄ ενο΄ς η΄
περισσο΄τερων κρατω΄ν µελω΄ν η΄ της Κοινο΄τητας, αφενο΄ς, και ενο΄ς η΄
περισσο΄τερων κρατω΄ν ΑΚΕ, αφετε΄ρου, υποβα΄λλονται για διευθε΄τηση στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν.
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Κατα΄ το χρονικο΄ δια΄στηµα που µεσολαβει΄ µεταξυ΄ των συνο΄δων
του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν, οι διαφορε΄ς αυτε΄ς υποβα΄λλονται
για διευθε΄τηση στην Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων.
2.

α)

Στην περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν δεν
επιτυ΄χει τη διευθε΄τηση διαφορα΄ς, οποιοδη΄ποτε µε΄ρος
µπορει΄ να ζητη΄σει τη διευθε΄τηση της διαφορα΄ς αυτη΄ς
µε΄σω διαιτησι΄ας. Για το σκοπο΄ αυτο΄, κα΄θε µε΄ρος ορι΄ζει
διαιτητη΄ εντο΄ς τρια΄ντα ηµερω΄ν απο΄ την υποβολη΄
αι΄τησης για διαιτησι΄α. Σε περι΄πτωση αποτυχι΄ας, κα΄θε
µε΄ρος µπορει΄ να ζητα΄ απο΄ τη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του
µο΄νιµου διαιτητικου΄ δικαστηρι΄ου να ορι΄ζει δευ΄τερο
διαιτητη΄.

β)

Οι δυ΄ο διαιτητε΄ς ορι΄ζουν µε τη σειρα΄ τους τρι΄το
διαιτητη΄ εντο΄ς τρια΄ντα ηµερω΄ν. Σε περι΄πτωση αποτυχι΄ας, κα΄θε µε΄ρος µπορει΄ να ζητα΄ απο΄ τη Γενικη΄
Γραµµατει΄α του µο΄νιµου διαιτητικου΄ δικαστηρι΄ου να
ορι΄ζει τρι΄το διαιτητη΄.

γ)

Εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση που οι διαιτητε΄ς αποφασι΄ζουν
διαφορετικα΄, η εφαρµοζο΄µενη διαδικασι΄α ει΄ναι αυτη΄
που ορι΄ζεται στον κανονισµο΄ προαιρετικη΄ς διαιτησι΄ας
του Μο΄νιµου ∆ιαιτητικου΄ ∆ικαστηρι΄ου για τους διεθνει΄ς
οργανισµου΄ς και τα κρα΄τη. Οι αποφα΄σεις των διαιτητω΄ν
λαµβα΄νονται µε πλειοψηφι΄α εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν.

δ)

Κα΄θε µε΄ρος στη διαφορα΄ δεσµευ΄εται να λαµβα΄νει τα
µε΄τρα που απαιτου΄νται για την εφαρµογη΄ της απο΄φασης
των διαιτητω΄ν.

ε)
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Για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας διαδικασι΄ας, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη θεωρου΄νται ως ΄ενα µε΄ρος της
διαφορα΄ς.

'Αρθρο 99
Ρ η΄ τ ρ α κ α τ α γ γ ε λ ΄α
ι ς
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δυ΄ναται να καταγγελθει΄ απο΄ την Κοινο΄τητα
και τα κρα΄τη µε΄λη της ΄εναντι κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ και απο΄ κα΄θε
κρα΄τος ΑΚΕ ΄εναντι της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, µε
προηγου΄µενη γνωστοποι΄ηση ΄εξι µηνω΄ν.

'Αρθρο 100
΄ ς τ ω ν κ ε ι µ ΄ε ν ω ν
Καθεστω
Τα πρωτο΄κολλα και παραρτη΄µατα που συνα΄πτονται στην παρου΄σα
συµφωνι΄α αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος της. Τα παραρτη΄µατα ΙΙ,
III, IV και VI µπορου΄ν να αναθεωρου΄νται η΄/και να τροποποιου΄νται
΄ ν βα΄σει συ΄στασης της επιτροπη΄ς
απο΄ το Συµβου΄λιο των Υπουργω
συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης.
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Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.
Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.
Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.
'Εγινε στην Κοτονου΄, στις ει΄κοσι τρεις Ιουνι΄ου δυ΄ο χιλια΄δες.
Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.
Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.
Fatto a Cotonou, addı̀ ventitré giugno duemila.
Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.
Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.
Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la
Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die
Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Για τον Προ΄εδρο της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
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Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Pour le Président de la République d’Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados
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For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso
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Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine
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Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands
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Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic
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For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise
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For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée
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Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d’Haïti
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For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
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For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali
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For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia
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Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger
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For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
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Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
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For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Prı́ncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles
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For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan
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For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad
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Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu
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For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe
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L 317/65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1.
Για τους σκοπου΄ς που τα΄σσονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α και για περι΄οδο πε΄ντε ετω΄ν που αρχι΄ζει απο΄
1ης Μαρτι΄ου 2000, το συνολικο΄ ποσο΄ της χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης των Κρατω΄ν ΑΚΕ εκ µε΄ρους της
Κοινο΄τητας ανε΄ρχεται σε 15 200 εκατ. ευρω΄.
2.
Η χρηµατοδοτικη΄ ενι΄σχυση που παρε΄χει η Κοινο΄τητα περιλαµβα΄νει ποσο΄ µε΄χρι 13 500 εκατ. €
προερχο΄µενο απο΄ το 9ο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης (ΕΤΑ).
3.

Το 9ο ΕΤΑ κατανε΄µεται µεταξυ΄ των επιµε΄ρους µε΄σων συνεργασι΄ας ως ακολου΄θως:

(α)

10 000 εκατ. € µε τη µορφη΄ µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων διατι΄θενται για πιστω΄σεις στη΄ριξης της
µακροπρο΄θεσµης ανα΄πτυξης. Αυτε΄ς οι πιστω΄σεις θα χρησιµοποιηθου΄ν για τη χρηµατοδο΄τηση εθνικω΄ν
ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 ΄εως 5 του Παραρτη΄µατος IV «∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς
και διαχει΄ρισης» της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Απο΄ τις πιστω΄σεις στη΄ριξης της µακροπρο΄θεσµης ανα΄πτυξης:
(i)

90 εκατ. € διατι΄θενται για τη χρηµατοδο΄τηση του προϋπολογισµου΄ του Κε΄ντρου Ανα΄πτυξης των
Επιχειρη΄σεων (CDE)

(ii) 70 εκατ. € διατι΄θενται για τη χρηµατοδο΄τηση του προϋπολογισµου΄ του Κε΄ντρου Γεωργικη΄ς
Ανα΄πτυξης (CTA)· και
(iii) ποσο΄ που δεν υπερβαι΄νει τα 4 εκατ. € διατι΄θεται για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17
της παρου΄σας συµφωνι΄ας (Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης).
(β)

1 300 εκατ. € µε τη µορφη΄ µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων διατι΄θεται για τη χρηµατοδοτικη΄ στη΄ριξη της
περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης των Κρατω΄ν ΑΚΕ. συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 6 ΄εως 14 του
Παραρτη΄µατος ΙV «∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης» της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

(γ)

2 200 εκατ. € διατι΄θενται για τη χρηµατοδο΄τηση της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους
και τις προϋποθε΄σεις που θεσπι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ «'Οροι και προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης» της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε την επιφυ΄λαξη της χρηµατοδο΄τησης των επιδοτη΄σεων επιτοκι΄ου που προβλε΄πουν
τα α΄ρθρα 2 και 4 του Παραρτη΄µατος ΙΙ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους
πο΄ρους που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 στοιχει΄ο α) του παρο΄ντος Παραρτη΄µατος.

4.
Η Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων χορηγει΄ ποσο΄ µε΄χρι 1 700 εκατ. € απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της µε τη
µορφη΄ δανει΄ων. Οι ως α΄νω πο΄ροι χορηγου΄νται για τους σκοπου΄ς που τα΄σσονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ «'Οροι και
προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης» της παρου΄σας συµφωνι΄ας, βα΄σει των ο΄ρων που προβλε΄πει το καταστατικο΄ της
και των σχετικω΄ν διατα΄ξεις που διε΄πουν τους ο΄ρους και τις προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης των επενδυ΄σεων,
ο΄πως θεσπι΄ζονται στο προαναφερθε΄ν παρα΄ρτηµα. Η Τρα΄πεζα δυ΄ναται να συµβα΄λλει, χρησιµοποιω΄ντας τους
πο΄ρους που διαχειρι΄ζεται, στη χρηµατοδο΄τηση περιφερειακω΄ν ΄εργων και προγραµµα΄των.
5.
Τα υπο΄λοιπα που ενδεχοµε΄νως εξακολουθου΄ν να υφι΄στανται απο΄ προηγου΄µενα ΕΤΑ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, καθω΄ς και κα΄θε α΄λλο ποσο΄ που προ΄κειται να
αποδεσµευθει΄ σε µεταγενε΄στερη ηµεροµηνι΄α απο΄ ΄εργα που βρι΄σκονται σε εξε΄λιξη στο πλαι΄σιο των εν λο΄γω
ταµει΄ων, µεταφε΄ρονται στο 9ο ΕΤΑ και χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που θεσπι΄ζει η παρου΄σα
συµφωνι΄α. Εποµε΄νως, ο΄λοι οι πο΄ροι που µεταφε΄ρονται στο 9ο ΕΤΑ και οι οποι΄οι ει΄χαν διατεθει΄ προηγουµε΄νως
για το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα κα΄ποιου Κρα΄τους η΄ κα΄ποιας περιοχη΄ς ΑΚΕ εξακολουθου΄ν να διατι΄θενται για το
συγκεκριµε΄νο Κρα΄τος η΄ περιοχη΄. Το συνολικο΄ ποσο΄ του παρο΄ντος χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, µε την
προσθη΄κη των µεταφερο΄µενων υπολοι΄πων προηγου΄µενων ΕΤΑ, θα καλυ΄πτει την περι΄οδο 2000-2007.
6.
Η Τρα΄πεζα διαχειρι΄ζεται τα δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της καθω
΄ ς και τις δρα΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται στο πλαι΄σιο της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης. Η Επιτροπη΄ διαχειρι΄ζεται ο΄λα τα α΄λλα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα στο
πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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7.
Πριν τη λη΄ξη του παρο΄ντος χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, τα µε΄ρη προβαι΄νουν σε αξιολο΄γηση του
βαθµου΄ υλοποι΄ησης των αναλη΄ψεων υποχρεω΄σεων και των εκταµιευ΄σεων. Με βα΄ση την ως α΄νω αξιολο΄γηση
πραγµατοποιει΄ται ο εκ νε΄ου υπολογισµο΄ς του συνολικου΄ υ΄ψους των χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων και εξετα΄ζεται κατα΄
πο΄σον απαιτει΄ται να διατεθου΄ν νε΄οι πο΄ροι, προκειµε΄νου να υποστηριχθει΄ η χρηµατοδοτικη΄ συνεργασι΄α στο
πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
8.
Σε περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α τα κεφα΄λαια που προβλε΄πονται για οποιοδη΄ποτε απο΄ τα χρηµατοδοτικα΄
µε΄σα της συµφωνι΄ας εξαντληθου΄ν πριν τη λη΄ξη του παρο΄ντος χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, το µικτο΄
Συµβου΄λιο Υπουργου΄ν ΑΚΕ-ΕΚ λαµβα΄νει τα κατα΄λληλα µε΄τρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

(β)

δα΄νεια µε συµµετοχικα΄ δικαιω΄µατα, των οποι΄ων η εξυπηρε΄τηση η΄/και η δια΄ρκεια εξαρτα΄ται απο΄ τη χρηµατοοικονοµικη΄ αποδοτικο΄τητα του ΄εργου· και

(γ)

εξαρτηµε΄να δα΄νεια, των οποι΄ων η εξο΄φληση πραγµατοποιει΄ται
µο΄νο µετα΄ τη ρυ΄θµιση των α΄λλων απαιτη΄σεων,

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

'Αρθρο 1
Οι ο΄ροι και προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης που διε΄πουν τις
δρα΄σεις της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης, τα δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους
πο΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων και ειδικε΄ς δρα΄σεις
ει΄ναι αυτοι΄ που θεσπι΄ζονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο. Οι ως α΄νω πο΄ροι
ει΄ναι δυνατο΄ν να διοχετευ΄ονται σε επιλε΄ξιµες επιχειρη΄σεις ει΄τε
απευθει΄ας ει΄τε ΄εµµεσα, µε΄σω επιλε΄ξιµων επενδυτικω΄ν κεφαλαι΄ων
η΄/και ενδια΄µεσων χρηµατοπιστωτικω΄ν φορε΄ων.

4.
Τα οφε΄λη που αποφε΄ρει κα΄θε πρα΄ξη διευκρινι΄ζονται κατα΄ τη
χορη΄γηση του δανει΄ου. Εντου΄τοις:
(α)

στην περι΄πτωση των δανει΄ων υπο΄ αι΄ρεση και των δανει΄ων µε
συµµετοχικα΄ δικαιω΄µατα, τα οφε΄λη συνη΄θως περιλαµβα΄νουν
΄ενα σταθερο΄ επιτο΄κιο που δεν υπερβαι΄νει το 3 % και ΄ενα
µεταβλητο΄ στοιχει΄ο που εξαρτα΄ται απο΄ την απο΄δοση του
΄εργου· και

(β)

στην περι΄πτωση των εξαρτηµε΄νων δανει΄ων, το επιτο΄κιο ει΄ναι
αυτο΄ της αγορα΄ς.

'Αρθρο 2
Πο΄ροι της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης
1.
Οι πο΄ροι της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης µπορει΄ να χρησιµοποιου΄νται, µεταξυ΄ ΄αλλων:
(α)

για τη χορη΄γηση επιχειρηµατικω΄ν κεφαλαι΄ων µε τη µορφη΄:
(i)

συµµετοχη΄ς στο κεφα΄λαιο επιχειρη΄σεων σε Κρα΄τη ΑΚΕ,
συµπεριλαµβανοµε΄νων χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των·

(ii) συνδροµη΄ς µε τη µορφη΄ οιονει΄ κεφαλαι΄ων σε επιχειρη΄σεις των Κρατω΄ν ΑΚΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νων χρηµατοπιστωτικω΄ν ιδρυµα΄των· και
(iii) εγγυη΄σεων και α΄λλων βελτιω΄σεων των πιστωτικω΄ν ο΄ρων
που ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για την κα΄λυψη
πολιτικω΄ν και α΄λλων επενδυτικω΄ν κινδυ΄νων, το΄σο των
αλλοδαπω΄ν ο΄σο και των εγχωρι΄ων επενδυτω΄ν η΄
δανειστω΄ν.
(β)

για τη χορη΄γηση συνη΄θων δανει΄ων.

2.
Η συµµετοχη΄ στο κεφα΄λαιο κανονικα΄ αφορα΄ µερι΄δια µειοψηφι΄ας χωρι΄ς δυνατο΄τητα ελε΄γχου της επιχει΄ρησης και αποφε΄ρουν
οφε΄λη µε βα΄ση την απο΄δοση του σχετικου΄ ΄εργου.
3.
Η ενι΄σχυση µε τη µορφη΄ οιονει΄ κεφαλαι΄ων µπορει΄ να
συνι΄σταται σε προκαταβολε΄ς µετο΄χων, µετατρε΄ψιµες οµολογι΄ες,
δα΄νεια υπο΄ αι΄ρεση, εξαρτηµε΄να και µε συµµετοχικα΄ δικαιω΄µατα η΄
οποιαδη΄ποτε α΄λλη παρο΄µοια µορφη΄ ενι΄σχυσης. Αυτη΄ η ενι΄σχυση
µπορει΄ να συνι΄σταται, ειδικο΄τερα, στα εξη΄ς:
(α)

δα΄νεια υπο΄ αι΄ρεση, των οποι΄ων η εξυπηρε΄τηση η΄/και η
δια΄ρκεια εξαρτω΄νται απο΄ την εκπλη΄ρωση ορισµε΄νων προϋποθε΄σεων που αφορου΄ν την απο΄δοση του ΄εργου. στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση των δανει΄ων υπο΄ αι΄ρεση για τη χρηµατοδο΄τηση προεπενδυτικω΄ν µελετω΄ν η΄ α΄λλης τεχνικη΄ς βοη΄θειας
που αφορα΄ το ΄εργο, µπορει΄ να παραχωρηθει΄ απαλλαγη΄ απο΄
την εξυπηρε΄τηση, εφο΄σον η επε΄νδυση δεν πραγµατοποιηθει΄·

5.
Το υ΄ψος των εγγυη΄σεων αντιστοιχει΄ στους ασφαλιζο΄µενους
κινδυ΄νους και στα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της πρα΄ξης.
6.
Το επιτο΄κιο των συνη΄θων δανει΄ων διαµορφω΄νεται µε βα΄ση
αφενο΄ς το επιτο΄κιο αναφορα΄ς που εφαρµο΄ζει η Τρα΄πεζα για
παρο΄µοια δα΄νεια που χορηγου΄νται υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους και
προϋποθε΄σεις και µε τις ΄διες
ι
περιο΄δους χα΄ριτος και εξο΄φλησης,
και αφετε΄ρου ΄ενα συντελεστη΄ αναπροσαρµογη΄ς που καθορι΄ζει η
Τρα΄πεζα.
7.
Τα συνη΄θη δα΄νεια ει΄ναι δυνατο΄ν να παραταθου΄ν υπο΄
ευνοϊκου΄ς ο΄ρους και προϋποθε΄σεις στις ακο΄λουθες περιπτω΄σεις:
(α)

για την εκτε΄λεση, στις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες η΄
σε χω΄ρες που βρι΄σκονται σε µεταπολεµικο΄ στα΄διο, ΄εργων
υποδοµη΄ς απο΄ τα οποι΄α εξαρτα΄ται η ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄
τοµε΄α. Σε αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις, το επιτο΄κιο του δανει΄ου θα
ει΄ναι µειωµε΄νο κατα΄ 3 %· και

(β)

για ΄εργα που περιλαµβα΄νουν δρα΄σεις αναδια΄ρθρωσης στο
πλαι΄σιο ιδιωτικοποι΄ησης η΄ για ΄εργα που επιφε΄ρουν σηµαντικα΄
και εµφανη΄ κοινωνικα΄ η΄ περιβαλλοντικα΄ οφε΄λη. Σε αυτε΄ς τις
περιπτω΄σεις, ει΄ναι δυνατη΄ η παρα΄ταση της δια΄ρκειας των
δανει΄ων µε παρα΄λληλη επιδο΄τηση του επιτοκι΄ου, της οποι΄ας
το υ΄ψος και η µορφη΄ θα αποφασι΄ζεται αναλο΄γως των
ιδιαι΄τερων χαρακτηριστικω΄ν του ΄εργου. Εντου΄τοις, η επιδο΄τηση του επιτοκι΄ου δεν µπορει΄ να υπερβαι΄νει το 3 %.

Σε κα΄θε περι΄πτωση, το τελικο΄ επιτο΄κιο δεν µπορει΄ ποτε΄ να ει΄ναι
χαµηλο΄τερο απο΄ το 50 % του επιτοκι΄ου αναφορα΄ς.
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8.
Τα κεφα΄λαια που θα διατι΄θενται για σκοπου΄ς ευνοϊκη΄ς
µεταχει΄ρισης θα προε΄ρχονται απο΄ την επενδυτικη΄ διευκο΄λυνση και
δεν θα υπερβαι΄νουν το 5 % του συνολικου΄ ποσου΄ που διαθε΄τουν
για τη χρηµατοδο΄τηση επενδυ΄σεων η εν λο΄γω διευκο΄λυνση και η
Τρα΄πεζα απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της.
9.
Οι επιδοτη΄σεις επιτοκι΄ων ει΄ναι δυνατο΄ν να κεφαλαιοποιου΄νται η΄ να χρησιµοποιου΄νται µε τη µορφη΄ µη επιστρεπτε΄ων
ενισχυ΄σεων για την παροχη΄ τεχνικη΄ς βοη΄θειας κατα΄ την εκτε΄λεση
΄εργων µε αποδε΄κτες ιδι΄ως χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα στις χω΄ρες
ΑΚΕ.

(γ)

(α)

το επιτο΄κιο αναφορα΄ς ει΄ναι το επιτο΄κιο που εφαρµο΄ζει η
Τρα΄πεζα σε σχε΄ση µε δα΄νειο που χορηγει΄ται υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους ο΄σον αφορα΄ το νο΄µισµα και τον τρο΄πο αποπληρωµη΄ς,
κατα΄ την ηµε΄ρα υπογραφη΄ς της συ΄µβασης η΄ την ηµεροµηνι΄α
εκταµι΄ευσης·

(β)

ωστο΄σο:

Εργασι΄ες µε βα΄ση την επενδυτικη΄ διευκο΄λυνση

(α)

(β)

2.
Με τη λη΄ξη του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου και εφο΄σον
το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν δεν λα΄βει ειδικη΄ απο΄φαση, οι
σωρευτικε΄ς καθαρε΄ς εισροε΄ς της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης θα
µεταφερθου΄ν στο επο΄µενο πρωτο΄κολλο.
'Αρθρο 4
∆α΄νεια απο΄ ιδι΄ους πο΄ρους της Τρα΄πεζας
1.

Η Τρα΄πεζα:

(α)

συνεισφε΄ρει µε΄σω των οικονοµικω΄ν πο΄ρων που διαχειρι΄ζεται
στην οικονοµικη΄ και βιοµηχανικη΄ ανα΄πτυξη των Κρατω΄ν ΑΚΕ
σε περιφερειακο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο· προς αυτο΄ν τον σκοπο΄,
χρηµατοδοτει΄ κατα΄ προτεραιο΄τητα παραγωγικα΄ ΄εργα και
προγρα΄µµατα η΄ α΄λλες επενδυ΄σεις που αποσκοπου΄ν στην
προω΄θηση του ιδιωτικου΄ τοµε΄α σε ο΄λους τους οικονοµικου΄ς
τοµει΄ς·

(β)

(i)

συνα΄πτει στενε΄ς σχε΄σεις συνεργασι΄ας µε εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς αναπτυξιακε΄ς τρα΄πεζες καθω΄ς και µε τραπεζικα΄ και
χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα των Κρατω΄ν ΑΚΕ και της ΕΕ· και

κατ' αρχη΄ν, τα ΄εργα του δηµο΄σιου τοµε΄α ει΄ναι επιλε΄ξιµα
για επιδο΄τηση επιτοκι΄ου υ΄ψους 3 %·,

(ii) τα ΄εργα του ιδιωτικου΄ τοµε΄α τα οποι΄α υπα΄γονται στις
κατηγορι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 7 στοιχει΄ο (β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ει΄ναι
επιλε΄ξιµα για επιδοτη΄σεις επιτοκι΄ων υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε αυτου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2
παρα΄γραφος 7 στοιχει΄ο (β).

αντιµετωπι΄ζεται ως ανανεω΄σιµο κεφα΄λαιο και επιδιω΄κεται να
παραµει΄νει οικονοµικα΄ βιω΄σιµη. Η δρα΄σεις στο πλαι΄σιο αυτη΄ς
πραγµατοποιου΄νται υπο΄ εµπορικου΄ς ο΄ρους και προϋποθε΄σεις
και αποσκοπου΄ν στην αποφυγη΄ της προ΄κλησης στρεβλω΄σεων
στις τοπικε΄ς αγορε΄ς και της µετατο΄πισης ιδιωτικω
΄ ν πηγω΄ν
χρηµατοδο΄τησης· και
επιδιω΄κεται να λειτουργει΄ καταλυτικα΄ ο΄σον αφορα΄ την
ενθα΄ρρυνση της κινητοποι΄ησης µακροπρο΄θεσµων τοπικω΄ν
χρηµατοδοτικω΄ν πο΄ρων και την προσε΄λκυση αλλοδαπω΄ν
ιδιωτω΄ν επενδυτω΄ν και δανειστω΄ν για την εκτε΄λεση ΄εργων στα
Κρα΄τη ΑΚΕ.

σε συνεννο΄ηση µε το ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ, επιφε΄ρει
προσαρµογε΄ς στους τρο΄πους και τις διαδικασι΄ες υλοποι΄ησης
της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, ο΄πως
αυτα΄ καθορι΄ζονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α, προκειµε΄νου να
λα΄βει υπο΄ψη, εφο΄σον απαιτει΄ται, τη φυ΄ση των ΄εργων και
προγραµµα΄των και να ενεργει΄ συ΄µφωνα µε τους στο΄χους της
παρου΄σας συµφωνι΄ας στο πλαι΄σιο των διαδικασιω΄ν που
καθορι΄ζονται στο καταστατικο΄ της.

2.
Η Τρα΄πεζα χορηγει΄ δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους της πο΄ρους υπο΄
τους εξη΄ς ο΄ρους και προϋποθε΄σεις:

'Αρθρο 3

1.
Η λειτουργι΄α της επενδυτικη΄ς διευκο΄λυνσης θα καλυ΄πτει
ο΄λους τους οικονοµικου΄ς τοµει΄ς παρε΄χοντας στη΄ριξη σε επενδυ΄σεις
φορε΄ων του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και φορε΄ων του δηµο΄σιου τοµε΄α
που λειτουργου΄ν υπο΄ εµπορικου΄ς ο΄ρους, συµπεριλαµβανοµε΄νων
επενδυ΄σεων σε οικονοµικη΄ και τεχνολογικη΄ υποδοµη΄ δηµιουργι΄ας
εισοδη΄µατος που ει΄ναι κρι΄σιµες για τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α. Η εν λο΄γω
διευκο΄λυνση:

15.12.2000

Σε κα΄θε περι΄πτωση, το τελικο΄ επιτο΄κιο δεν µπορει΄ ποτε΄ να
ει΄ναι χαµηλο΄τερο απο΄ το 50 % του επιτοκι΄ου αναφορα΄ς.
(γ)

το ποσο΄ της επιδο΄τησης επιτοκι΄ου, αναπροσαρµοζο΄µενο στην
αξι΄α του κατα΄ τη στιγµη΄ της εκταµι΄ευσης του δανει΄ου,
καταλογι΄ζεται στην επιδο΄τηση επιτοκι΄ου που παρε΄χεται απο΄
την επενδυτικη΄ διευκο΄λυνση, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2
παρα΄γραφοι 8 και 9, και καταβα΄λλεται απευθει΄ας στην
Τρα΄πεζα· και

(δ)

η περι΄οδος εξο΄φλησης των δανει΄ων απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους
της Τρα΄πεζας καθορι΄ζεται µε βα΄ση τα οικονοµικα΄ και
χρηµατοδοτικα΄ χαρακτηριστικα΄ του ΄εργου, αλλα΄ δεν µπορει΄
να υπερβαι΄νει τα 25 ΄ετη. Τα εν λο΄γω δα΄νεια περιλαµβα΄νουν
συνη΄θως περι΄οδο χα΄ριτος που καθορι΄ζεται σε συνα΄ρτηση µε
τη δια΄ρκεια κατασκευη΄ς του ΄εργου.

3.
Για επενδυ΄σεις που χρηµατοδοτει΄ η Τρα΄πεζα απο΄ τους ιδι΄ους
πο΄ρους της σε επιχειρη΄σεις του δηµο΄σιου τοµε΄α ει΄ναι δυνατο΄ν να
ζητου΄νται ειδικε΄ς εγγυη΄σεις σχετικε΄ς µε το ΄εργο η΄ αναλη΄ψεις
υποχρεω΄σεων εκ µε΄ρους του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους ΑΚΕ.
'Αρθρο 5
'Οροι σχετικοι΄ µε τον συναλλαγµατικο΄ κι΄νδυνο
Προκειµε΄νου να αµβλυνθου΄ν οι επιπτω΄σεις των διακυµα΄νσεων των
τιµω΄ν συναλλα΄γµατος, τα προβλη΄µατα που απορρε΄ουν απο΄ τον
συναλλαγµατικο΄ κι΄νδυνο αντιµετωπι΄ζονται ως εξη΄ς:
(α)

σε περι΄πτωση συµµετοχη΄ς στο κεφα΄λαιο µε σκοπο΄ την αυ΄ξηση
των ιδι΄ων κεφαλαι΄ων µιας επιχει΄ρησης, ο συναλλαγµατικο΄ς
κι΄νδυνος βαρυ΄νει, κατα΄ κανο΄να, τη διευκο΄λυνση·
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(β)

(γ)
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σε περι΄πτωση χρηµατοδο΄τησης µικρω΄ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων µε επιχειρηµατικα΄ κεφα΄λαια, ο συναλλαγµατικο΄ς
κι΄νδυνος βαρυ΄νει, κατα΄ κανο΄να, το΄σο την Κοινο΄τητα ο΄σο και
τα α΄λλα εµπλεκο΄µενα µε΄ρη. Κατα΄ µε΄σο ο΄ρο, ο συναλλαγµατικο΄ς κι΄νδυνος κατανε΄µεται ισοµερω΄ς· και
ο΄που κρι΄νεται εφικτο΄ και σκο΄πιµο, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄
χω΄ρες που χαρακτηρι΄ζονται απο΄ µακροοικονοµικη΄ και δηµοσιονοµικη΄ σταθερο΄τητα, θα επιδιω΄κεται, στο πλαι΄σιο της
διευκο΄λυνση, να επεκτει΄νεται η χορη΄γηση δανει΄ων σε τοπικα΄
νοµι΄σµατα των χωρω΄ν ΑΚΕ, οπο΄τε εκ των πραγµα΄των θα
αναλαµβα΄νεται ο σχετικο΄ς συναλλαγµατικο΄ς κι΄νδυνος.

(γ)

δηµιουργι΄α θεσµικω΄ν οργα΄νων για την ενι΄σχυση και τη
διευκο΄λυνση της αποτελεσµατικη΄ς συµµετοχη΄ς του ιδιωτικου΄
τοµε΄α στην κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη.

2.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ θα λα΄βει απο΄φαση,
µετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας και κατο΄πιν προτα΄σεως της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση
της ανα΄πτυξης, σχετικα΄ µε τις λεπτοµε΄ρειες και το υ΄ψος των πο΄ρων
που θα διατεθου΄ν απο΄ το συνολικο΄ κονδυ΄λιο µακροπρο΄θεσµης
ανα΄πτυξης για την επι΄τευξη αυτω΄ν των στο΄χων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

'Αρθρο 6
'Οροι σχετικα΄ µε τη µεταφορα΄ συναλλα΄γµατος
Σε σχε΄ση µε πρα΄ξεις που διενεργου΄νται δυνα΄µει της συµφωνι΄ας και
για τις οποι΄ες τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ ΄εχουν παρα΄σχει
εγγρα΄φως τη συγκατα΄θεση΄ τους στο πλαι΄σιο της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, τα κρα΄τη αυτα΄:
(α)

απαλλα΄σσουν τους το΄κους, τις προµη΄θειες και τα χρεολυ΄σια
των δανει΄ων απο΄ κα΄θε εθνικο΄ η΄ τοπικο΄ φο΄ρο η΄ φορολογικη΄
επιβα΄ρυνση που θα οφειλο΄ταν συ΄µφωνα µε την ισχυ΄ουσα στο
ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος η΄ Κρα΄τη ΑΚΕ νοµοθεσι΄α·

(β)

θε΄τουν στη δια΄θεση των δικαιου΄χων το συνα΄λλαγµα το
αναγκαι΄ο για την πληρωµη΄ των το΄κων, προµηθειω΄ν και
χρεολυσι΄ων των δανει΄ων που οφει΄λονται συ΄µφωνα µε τις
συµβα΄σεις χρηµατοδο΄τησης οι οποι΄ες ΄εχουν συναφθει΄ για
την εφαρµογη΄ σχεδι΄ων και προγραµµα΄των στο ΄εδαφο΄ς τους·
και

(γ)

θε΄τουν στη δια΄θεση της Τρα΄πεζας το συνα΄λλαγµα που
απαιτει΄ται για τη µεταφορα΄ κα΄θε ποσου΄ που εισπρα΄ττει η
Τρα΄πεζα σε εθνικο΄ νο΄µισµα, µε την τιµη΄ συναλλα΄γµατος που
ισχυ΄ει την ηµε΄ρα της µεταφορα΄ς µεταξυ΄ του ευρω΄ η΄ του
τυχο΄ν α΄λλου νοµι΄σµατος µεταφορα΄ς και του εθνικου΄
νοµι΄σµατος. Στα ως α΄νω ποσα΄ περιλαµβα΄νονται κα΄θε ει΄δους
οφε΄λη ο΄πως, µεταξυ΄ α΄λλων, το΄κοι, µερι΄σµατα, προµη΄θειες
και τε΄λη, καθω΄ς και η απο΄σβεση δανει΄ων και τα προϊο΄ντα απο΄
την πω΄ληση µετοχω΄ν που πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τους
ο΄ρους συµβα΄σεων χρηµατοδοτη΄σεων, οι οποι΄ες χορηγου΄νται
για την εκτε΄λεση ΄εργων και προγραµµα΄των στην επικρα΄τεια
αυτω΄ν των Κρατω΄ν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

'Αρθρο 7
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'Αρθρο 8
1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι απω΄λειες εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς
εξ αιτι΄ας βραχυπρο΄θεσµων διακυµα΄νσεων των τιµω΄ν ει΄ναι δυνατο΄ν
να θε΄σουν σε κι΄νδυνο τις χρηµατοδοτικε΄ς ανα΄γκες της ανα΄πτυξης
και την υλοποι΄ηση των µακροοικονοµικω΄ν και τοµεακω΄ν πολιτικω΄ν.
Εποµε΄νως, ο βαθµο΄ς εξα΄ρτησης της οικονοµι΄ας ενο΄ς Κρα΄τους ΑΚΕ
απο΄ την εξαγωγη΄ εµπορευµα΄των και, ειδικο΄τερα, γεωργικω΄ν και
µεταλλευτικω΄ν προϊο΄ντων, πρε΄πει να αποτελει΄ κριτη΄ριο για τον
καθορισµο΄ των συνολικω΄ν κονδυλι΄ων που διατι΄θενται για τη
µακροπρο΄θεσµη ανα΄πτυξη.
2.
Προκειµε΄νου να περιοριστου΄ν οι δυσµενει΄ς επιπτω΄σεις απο΄
την αστα΄θεια των εσο΄δων απο΄ τις εξαγωγε΄ς και να διασφαλιστει΄ το
αναπτυξιακο΄ προ΄γραµµα που τι΄θεται σε κι΄νδυνο εξ αιτι΄ας της
µει΄ωσης των εσο΄δων, ει΄ναι δυνατη΄ η κινητοποι΄ηση συµπληρωµατικη΄ς χρηµατοδοτικη΄ς στη΄ριξης απο΄ τους προγραµµατιζο΄µενους
πο΄ρους που προβλε΄πονται για τη µακροπρο΄θεσµη ανα΄πτυξη της
εκα΄στοτε χω΄ρας, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 9 και 10.
'Αρθρο 9
Κριτη΄ρια επιλεξιµο΄τητας
1.
Η επιλεξιµο΄τητα για τη χορη΄γηση συµπληρωµατικω΄ν πο΄ρων
καθορι΄ζεται µε βα΄ση τα εξη΄ς:
(α)

10 % (2 % στην περι΄πτωση των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων
χωρω΄ν) απω΄λεια εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς εµπορευµα΄των σε
συ΄γκριση µε τον αριθµητικο΄ µε΄σο ο΄ρο των εσο΄δων κατα΄ τα
τρι΄α πρω΄τα ΄ετη της πρω΄της τετραετι΄ας που προηγη΄θηκε του
΄ετους εφαρµογη΄ς·
η΄

1.
Στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας, απο΄ τα κονδυ΄λια µη
επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων παρε΄χεται στη΄ριξη για τα εξη΄ς:
(α)

στε΄γαση πληθυσµου΄ χαµηλου΄ εισοδη΄µατος µε στο΄χο την
προω΄θηση της µακροπρο΄θεσµης ανα΄πτυξης του στεγαστικου΄
τοµε΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων δευτερογενω΄ν ενυπο΄θηκων
διευκολυ΄νσεων·

(β)

χορη΄γηση µικροχρηµατοδοτη΄σεων για την προω΄θηση ΜΜΕ
και µικροεπιχειρη΄σεων· και

10 % (2 % στην περι΄πτωση των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων
χωρω΄ν) απω΄λεια εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς του συνο΄λου των
γεωργικω΄ν η΄ µεταλλευτικω΄ν προϊο΄ντων σε συ΄γκριση µε τον
αριθµητικο΄ µε΄σο ο΄ρο των εσο΄δων κατα΄ τα τρι΄α πρω΄τα
΄ετη της πρω΄της τετραετι΄ας που προηγη΄θηκε του ΄ετους
εφαρµογη΄ς, ο΄σον αφορα΄ χω΄ρες στις οποι΄ες τα ΄εσοδα απο΄
εξαγωγε΄ς γεωργικω΄ν η΄ µεταλλευτικω΄ν προϊο΄ντων αντιπροσωπευ΄ουν περισσο΄τερο απο΄ το 40 % των συνολικω΄ν εσο΄δων
απο΄ εξαγωγε΄ς εµπορευµα΄των· και
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10 % επιδει΄νωση του προγραµµατισµε΄νου ελλει΄µµατος του
δηµο΄σιου τοµε΄α για το συγκεκριµε΄νο ΄ετος η΄ της προ΄βλεψης
για το επο΄µενο ΄ετος.

2.
Το δικαι΄ωµα συµπληρωµατικη΄ς περιορι΄ζεται στα τε΄σσερα
συνεχη΄ ΄ετη.
3.
Οι συµπληρωµατικοι΄ πο΄ροι αντιστοιχου΄ν στο υ΄ψος των
δηµο΄σιων λογαριασµω΄ν της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας. Οι συµπληρωµατικοι΄ πο΄ροι χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες
και τις µεθο΄δους προγραµµατισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
ειδικω΄ν διατα΄ξεων του Παραρτη΄µατος ΙV «∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς
και διαχει΄ρισης», µε βα΄ση συµφωνι΄ες που καταρτι΄ζουν εκ των
προτε΄ρων η Κοινο΄τητα και το ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ κατα΄ το
΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη εφαρµογη΄ς. Κατο΄πιν συµφωνι΄ας των δυ΄ο
µερω΄ν, οι πο΄ροι ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για τη
χρηµατοδο΄τηση προγραµµα΄των που περιλαµβα΄νονται στον κρατικο΄ προϋπολογισµο΄. Εντου΄τοις, ΄ενα µε΄ρος των συµπληρωµατικω΄ν
πο΄ρων µπορει΄ επι΄σης να διατεθει΄ για επιµε΄ρους τοµει΄ς.
'Αρθρο 10
Προκαταβολε΄ς
Το συ΄στηµα δια΄θεσης συµπληρωµατικω΄ν πο΄ρων προβλε΄πει τη
χορη΄γηση προκαταβολω΄ν προκειµε΄νου να καλυφθου΄ν ενδεχο΄µενες
καθυστερη΄σεις στην αποστολη΄ παγιωµε΄νων στατιστικω΄ν σχετικα΄ µε
το εµπο΄ριο και να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι εν λο΄γω πο΄ροι θα καταστει΄
δυνατο΄ν να συµπεριληφθου΄ν στον προϋπολογισµο΄ του ΄ετους που
΄επεται του ΄ετους εφαρµογη΄ς. Οι προκαταβολε΄ς κινητοποιου΄νται
µε βα΄ση προσωρινε΄ς στατιστικε΄ς σχετικα΄ µε τις εξαγωγε΄ς που
καταρτι΄ζει η κυβε΄ρνηση και τις οποι΄ες υποβα΄λλει στην Επιτροπη΄
ενο΄ψει των τελικω΄ν επι΄σηµων παγιωµε΄νων στατιστικω΄ν. Το µε΄γιστο
υ΄ψος της προκαταβολη΄ς ορι΄ζεται στο 80 % του υπολογιζο΄µενου
ποσου΄ των συµπληρωµατικω΄ν πο΄ρων για το ΄ετος εφαρµογη΄ς. Τα
ποσα΄ που κινητοποιου΄νται µε αυτο΄ν τον τρο΄πο αναπροσαρµο΄ζονται µε κοινη΄ συµφωνι΄α της Επιτροπη΄ς και της ενδιαφερο΄µενης
κυβε΄ρνησης µετα΄ τη δηµοσι΄ευση των τελικω΄ν παγιωµε΄νων στατιστικω΄ν σχετικα΄ µε τις εξαγωγε΄ς και των τελικω΄ν στοιχει΄ων για το
΄ελλειµµα του δηµο΄σιου τοµε΄α.
'Αρθρο 11
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος Κεφαλαι΄ου επανεξετα΄ζονται το αργο΄τερο µετα΄ δυ΄ο ΄ετη εφαρµογη΄ς και στη συνε΄χεια εφο΄σον το ζητη΄σει
οποιοδη΄ποτε απο΄ τα µε΄ρη.
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2.
'Οσον αφορα΄ τις συναλλαγε΄ς επι΄ του λογαριασµου΄ κεφαλαι΄ων του ισοζυγι΄ου πληρωµω΄ν, τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την
υποχρε΄ωση να µην επιβα΄λουν περιορισµου΄ς στην ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α κεφαλαι΄ων που αφορου΄ν α΄µεσες επενδυ΄σεις σε εταιρει΄ες οι
οποι΄ες ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α της χω΄ρας
υποδοχη΄ς και σε επενδυ΄σεις που πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας καθω
΄ ς και στην εκκαθα΄ριση
η΄ τον επαναπατρισµο΄ αυτω΄ν των επενδυ΄σεων και των κερδω΄ν που
ενδεχοµε΄νως απορρε΄ουν απο΄ αυτε΄ς.

3.
Εα΄ν ΄ενα η΄ περισσο΄τερα Κρα΄τη ΑΚΕ η΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα
κρα΄τη µε΄λη αντιµετωπι΄ζουν η΄ κινδυνευ΄ουν να αντιµετωπι΄σουν
σοβαρε΄ς δυσκολι΄ες ο΄σον αφορα΄ το ισοζυ΄γιο πληρωµω΄ν, το
ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ, το κρα΄τος µε΄λος η΄ η Κοινο΄τητα
δυ΄νανται, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στο πλαι΄σιο
της Γενικη΄ς Συµφωνι΄ας ∆ασµω΄ν και Εµπορι΄ου (GATT), της Γενικη΄ς
Συµφωνι΄ας για τις συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α των Υπηρεσιω΄ν (GATS)
και στα α΄ρθρα VIII και XIV της συµφωνι΄ας του ∆ιεθνου΄ς
Νοµισµατικου΄ Ταµει΄ου, να θεσπι΄σουν περιορισµου΄ς στις τρε΄χουσες
συναλλαγε΄ς, οι οποι΄οι θα ει΄ναι περιορισµε΄νης δια΄ρκειας και δεν θα
µπορει΄ να υπερβαι΄νουν την ΄εκταση που ει΄ναι απολυ΄τως αναγκαι΄α
για την επανο΄ρθωση της κατα΄στασης του ισοζυγι΄ου πληρωµω΄ν. Το
µε΄ρος που λαµβα΄νει τα ως α΄νω µε΄τρα ενηµερω΄νει αµε΄σως τα α΄λλα
µε΄ρη σχετικα΄ και υποβα΄λλει σε αυτα΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν
χρονοδια΄γραµµα κατα΄ργησης των εν λο΄γω µε΄τρων.

'Αρθρο 13
΄ ς που ισχυ΄ει για τις επιχειρη΄σεις
Καθεστω
'Οσον αφορα΄ το καθεστω΄ς που ισχυ΄ει στον τοµε΄α της εγκατα΄στασης και της παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν στα Κρα΄τη ΑΚΕ, αφενο΄ς, και στα
κρα΄τη µε΄λη, αφετε΄ρου, δεν υφι΄σταται διακριτικη΄ µεταχει΄ριση
µεταξυ΄ των υπηκο΄ων και εταιρειω΄ν η΄ επιχειρη΄σεων των Κρατω΄ν
ΑΚΕ και των υπηκο΄ων και εταιρειω΄ν η΄ επιχειρη΄σεων των κρατω΄ν
µελω΄ν αντιστοι΄χως. Αν ο΄µως, για µια συγκεκριµε΄νη δραστηριο΄τητα,
΄ενα Κρα΄τος ΑΚΕ η΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
εξασφαλι΄σει τε΄τοια µεταχει΄ριση, τα Κρα΄τη ΑΚΕ η΄ τα κρα΄τη
µε΄λη, κατα΄ περι΄πτωση, δεν υποχρεου΄νται να παρα΄σχουν τε΄τοια
µεταχει΄ριση για τη δραστηριο΄τητα αυτη΄ στους υπηκο΄ους και τις
εταιρει΄ες η΄ επιχειρη΄σεις του εν λο΄γω κρα΄τους.

'Αρθρο 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

΄ ν και επιχειρη΄σεων»
Ορισµο΄ς της ΄εννοιας των «εταιρειω

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 12
Τρε΄χουσες πληρωµε΄ς και κινη΄σεις κεφαλαι΄ων
1.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 3, τα µε΄ρη δεσµευ΄ονται
να µην επιβα΄λουν κανε΄ναν περιορισµο΄ στις πληρωµε΄ς, σε ελευ΄θερα
µετατρε΄ψιµο νο΄µισµα, στον λογαριασµο΄ του ισοζυγι΄ου τρεχουσω΄ν
συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ υπηκο΄ων της Κοινο΄τητας και των Κρατω΄ν
ΑΚΕ.

1.
Ως «εταιρει΄ες η΄ επιχειρη΄σεις ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους η΄ ενο΄ς
Κρα΄τους ΑΚΕ» νοου΄νται, κατα΄ την ΄εννοια της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι εταιρει΄ες η΄ επιχειρη΄σεις αστικου΄ η΄ εµπορικου΄ δικαι΄ου,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των δηµο΄σιων η΄ α΄λλων επιχειρη΄σεων, των
συνεταιριστικω΄ν εταιρειω΄ν και α΄λλων νοµικω΄ν προσω΄πων και
ενω΄σεων του δηµο΄σιου η΄ ιδιωτικου΄ δικαι΄ου, εκτο΄ς των µη
κερδοσκοπικω΄ν, που ΄εχουν συσταθει΄ συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
κρα΄τους µε΄λους η΄ Κρα΄τους ΑΚΕ και των οποι΄ων η καταστατικη΄
΄εδρα, η κεντρικη΄ διοι΄κηση η΄ ο κυ΄ριος το΄πος δραστηριο΄τητας
βρι΄σκεται σε κρα΄τος µε΄λος η΄ σε Κρα΄τος ΑΚΕ.
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2.
Ωστο΄σο, µια εταιρει΄α η΄ επιχει΄ρηση που ΄εχει µο΄νο την
καταστατικη΄ της ΄εδρα σε κρα΄τος µε΄λος η΄ Κρα΄τος ΑΚΕ πρε΄πει να
ασκει΄ δραστηριο΄τητα που συνδε΄εται κατα΄ τρο΄πο πραγµατικο΄ και
συνεχη΄ µε την οικονοµι΄α του συγκεκριµε΄νου κρα΄τους µε΄λους η΄
Κρα΄τους ΑΚΕ.

(ε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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η σχε΄ση µεταξυ΄ της ηµεροµηνι΄ας ΄εναρξης ισχυ΄ος κα΄θε
διαπραγµατευθει΄σας συµφωνι΄ας, των διατα΄ξεων σχετικα΄ µε
τη διευθε΄τηση των διαφορω΄ν και της ηµεροµηνι΄ας των
αντι΄στοιχων επενδυ΄σεων θα καθορι΄ζεται στις εν λο΄γω συµφωνι΄ες, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των ανωτε΄ρω διατα΄ξεων. Τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη βεβαιω΄νουν ο΄τι η αναδροµικο΄τητα δεν
εφαρµο΄ζεται ως γενικη΄ αρχη΄, εκτο΄ς εα΄ν τα συµβαλλο΄µενα
κρα΄τη συµφωνη΄σουν διαφορετικα΄.

1.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 78 της
παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα µε΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις ακο΄λουθες
αρχε΄ς:

2.
Προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η διαπραγµα΄τευση διµερω΄ν
συµφωνιω΄ν για την προω΄θηση και την προστασι΄α των επενδυ΄σεων,
τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν να µελετη΄σουν τις κυριο΄τητες
ρη΄τρες µιας προ΄τυπης συµφωνι΄ας προστασι΄ας. Η µελε΄τη αυτη΄,
εµπνεο΄µενη απο΄ τις διατα΄ξεις των διµερω΄ν συµφωνιω΄ν που
υφι΄στανται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µερω΄ν, θα αφορα΄ ιδι΄ως τα ακο΄λουθα
ζητη΄µατα:

(α)

κα΄θε συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δυ΄ναται να ζητη΄σει, εφο΄σον το
κρι΄νει σκο΄πιµο, την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων µε α΄λλο
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας για
την προω΄θηση και την προστασι΄α των επενδυ΄σεων·

(α)

νοµικε΄ς εγγυη΄σεις για την εξασφα΄λιση δι΄καιης και ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης και την προστασι΄α των ξε΄νων επενδυτω΄ν·

(β)

τη ρη΄τρα του µα΄λλον ευνοου΄µενου επενδυτη΄·

στο πλαι΄σιο της ΄εναρξης διαπραγµατευ΄σεων για τη συ΄ναψη,
την εφαρµογη΄ και την ερµηνει΄α διµερω΄ν η΄ πολυµερω΄ν
συµφωνιω΄ν για την προω΄θηση και την προστασι΄α των
επενδυ΄σεων, τα κρα΄τη που αποτελου΄ν συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
παρο΄µοιων συµφωνιω΄ν δεν προβαι΄νουν σε διακρι΄σεις µεταξυ΄
των κρατω΄ν που αποτελου΄ν συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της παρου΄σας συµφωνι΄ας η΄ ΄εναντι αυτω΄ν σε σχε΄ση µε τις τρι΄τες χω΄ρες·

(γ)

προστασι΄α σε περι΄πτωση απαλλοτρι΄ωσης και εθνικοποι΄ησης·

(δ)

τη µεταφορα΄ κεφαλαι΄ων και κερδω΄ν, και

(ε)

διεθνη΄ διαιτησι΄α σε περι΄πτωση διαφορα΄ς µεταξυ΄ του επενδυτη΄
και του κρα΄τους υποδοχη΄ς.

'Αρθρο 15

(β)

(γ)

τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητη΄σουν
τροποποι΄ηση η΄ προσαρµογη΄ της µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης
που προβλε΄πεται ανωτε΄ρω, ο΄ταν το απαιτου΄ν διεθνει΄ς υποχρεω΄σεις η΄ η αλλαγη΄ των περιστα΄σεων·

(δ)

η εφαρµογη΄ των αρχω΄ν που αναφε΄ρονται ανωτε΄ρω δεν µπορει΄
να ΄εχει σαν αντικει΄µενο η΄ αποτε΄λεσµα την προσβολη΄ της
κυριαρχι΄ας οποιουδη΄ποτε συµβαλλο΄µενου µε΄ρους της
συµφωνι΄ας· και

3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν να µελετη΄σουν τη
δυνατο΄τητα των συστηµα΄των εγγυ΄ησης να ανταποκριθου΄ν στις
ειδικε΄ς ανα΄γκες των µικρω΄ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων ο΄σον
αφορα΄ την εξασφα΄λιση των επενδυ΄σεω΄ν τους σε Κρα΄τη ΑΚΕ. Οι
προαναφερθει΄σες µελε΄τες θα αρχι΄σουν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν
µετα΄ την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας. 'Οταν ολοκληρωθου΄ν αυτε΄ς
οι µελε΄τες, τα συµπερα΄σµατα΄ τους θα υποβληθου΄ν στην επιτροπη΄
συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης
προκειµε΄νου να εξεταστου΄ν και να σχεδιαστει΄ η κατα΄λληλη δρα΄ση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ — CDE ΚΑΙ CTA

'Αρθρο1

(δ)

Η συνεργασι΄α παρε΄χει στη΄ριξη στους θεσµικου΄ς µηχανισµου΄ς που
προσφε΄ρουν συνδροµη΄ σε επιχειρη΄σεις και προωθου΄ν τη γεωργι΄α
και την αγροτικη΄ ανα΄πτυξη. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, η συνεργασι΄α
παρε΄χει συνδροµη΄ στα εξη΄ς:

στηρι΄ζει πρωτοβουλι΄ες που συµβα΄λλουν στην ανα΄πτυξη και
τη µεταφορα΄ τεχνολογιω΄ν και τεχνογνωσι΄ας καθω΄ς και
βε΄λτιστων πρακτικω΄ν που αφορου΄ν ο΄λες τις πτυχε΄ς της
επιχειρηµατικη΄ς διαχει΄ρισης.

3.

Ακο΄µη, το CDE:

(α)

ενηµερω΄νει τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α των χωρω΄ν ΑΚΕ για τις
διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας·

(β)

µεριµνα΄ για τη δια΄δοση στους ιδιωτικου΄ς φορει΄ς των χωρω΄ν
ΑΚΕ πληροφοριω΄ν σχετικω΄ν µε την ποιο΄τητα των προϊο΄ντων
και τις προδιαγραφε΄ς που απαιτου΄ν οι εξωτερικε΄ς αγορε΄ς·
και

(γ)

παρε΄χει σε ευρωπαϊκε΄ς εταιρει΄ες και οργανισµου΄ς του ιδιωτικου΄ τοµε΄α πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις ευκαιρι΄ες και τις
πρακτικε΄ς λεπτοµε΄ρειες α΄σκησης επιχειρηµατικη΄ς δραστηριο΄τητας σε χω΄ρες ΑΚΕ.

(α)

(β)

ενδυνα΄µωση και ενι΄σχυση του ρο΄λου του Κε΄ντρου Ανα΄πτυξης
των Επιχειρη΄σεων (CDE), ω΄στε αυτο΄ να παρα΄σχει στον
ιδιωτικο΄ τοµε΄α των Κρατω΄ν ΑΚΕ την αναγκαι΄α στη΄ριξη
για την προω΄θηση των αναπτυξιακω΄ν δραστηριοτη΄των του
ιδιωτικου΄ τοµε΄α· και
ενδυνα΄µωση και ενι΄σχυση του ρο΄λου που διαδραµατι΄ζει το
Κε΄ντρο Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης (CTA) στο τοµε΄α της ανα΄πτυξης θεσµικω΄ν οργα΄νων στα Κρα΄τη ΑΚΕ και ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τη διαχει΄ριση των πληροφοριω΄ν, προκειµε΄νου να
βελτιωθει΄ η προ΄σβαση στις νε΄ες τεχνολογι΄ες µε στο΄χο
να αυξηθου΄ν η γεωργικη΄ παραγωγικο΄τητα, η εµπορι΄α, η
επισιτιστικη΄ ασφα΄λεια και η αγροτικη΄ ανα΄πτυξη.

'Αρθρο2
Κε΄ντρο Ανα΄πτυξης των Επιχειρη΄σεων (CDE)
1.
Το Κε΄ντρο Ανα΄πτυξης των Επιχειρη΄σεων (CDE) υποστηρι΄ζει
την υλοποι΄ηση στρατηγικω΄ν για την ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄ τοµε΄α
στις χω΄ρες ΑΚΕ, παρε΄χοντας µη χρηµατοδοτικε΄ς υπηρεσι΄ες σε
εταιρει΄ες και επιχειρη΄σεις αυτω΄ν των χωρω΄ν και στηρι΄ζοντας
πρωτοβουλι΄ες που αναλαµβα΄νουν απο΄ κοινου΄ οικονοµικοι΄ φορει΄ς
της Κοινο΄τητας και των Κρατω΄ν ΑΚΕ.
2.
Σκοπο΄ς του CDE ει΄ναι να επικουρει΄ ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις
των χωρω΄ν ΑΚΕ στην προσπα΄θεια΄ τους να καταστου΄ν ανταγωνιστικο΄τερες σε ο΄λους τους τοµει΄ς της οικονοµι΄ας. Ειδικο΄τερα:
(α)

(β)

(γ)

διευκολυ΄νει και προωθει΄ την επιχειρηµατικη΄ συνεργασι΄α και
τη συ΄ναψη εταιρικω΄ν σχε΄σεων µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων των
χωρω΄ν ΑΚΕ και της ΕΕ·
επικουρει΄ την ανα΄πτυξη υπηρεσιω΄ν στη΄ριξης της επιχειρηµατικη΄ς δραστηριο΄τητας ενισχυ΄οντας τις δυνατο΄τητες οργανισµω΄ν του ιδιωτικου΄ τοµε΄α η΄ φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
στη΄ριξης στον τεχνικο΄, επαγγελµατικο΄, διαχειριστικο΄ και
εµπορικο΄ τοµε΄α καθω΄ς και στον τοµε΄α της κατα΄ρτισης·
παρε΄χει συνδροµη΄ για την προω΄θηση επενδυτικω΄ν δραστηριοτη΄των, ο΄πως συ΄σταση οργανισµω΄ν προω΄θησης επενδυ΄σεων,
διοργα΄νωση διασκε΄ψεων για τις επενδυ΄σεις, προγρα΄µµατα
επιµο΄ρφωσης, εργαστη΄ρια στρατηγικη΄ς και παρακολου΄θηση
αποστολω΄ν προω΄θησης των επενδυ΄σεων· και

4.
Το CDE επεκτει΄νει τη στη΄ριξη που παρε΄χει στις επιχειρη΄σεις
µε΄σω εξειδικευµε΄νων και ικανω΄ν ενδια΄µεσων φορε΄ων παροχη΄ς
υπηρεσιω΄ν σε εθνικο΄ και/η΄ περιφερειακο΄ επι΄πεδο
5.
Οι δραστηριο΄τητες του CDE σε συνα΄ρτηση µε κα΄θε πρωτοβουλι΄α για την ανα΄πτυξη του ιδιωτικου΄ τοµε΄α, ει΄τε αυτη΄ λαµβα΄νεται απο΄ φορει΄ς του δηµο΄σιου ει΄τε του ιδιωτικου΄ τοµε΄α, βασι΄ζονται
στις ΄εννοιες του συντονισµου΄, της συµπληρωµατικο΄τητας και της
προστιθε΄µενης αξι΄ας. Το CDE ασκει΄ τα καθη΄κοντα΄ του επιλεκτικα΄.
6.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων αποτελει΄ την εποπτευ΄ουσα αρχη΄
του Κε΄ντρου. Μετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η εν
λο΄γω επιτροπη΄:
(α)

θεσπι΄ζει το καταστατικο΄ και τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ του
Κε΄ντρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εποπτικω΄ν οργα΄νων του·

(β)

θεσπι΄ζει το καταστατικο΄, τον οικονοµικο΄ κανονισµο΄ και τον
κανονισµο΄ υπηρεσιακη΄ς καταστα΄σεως του προσωπικου΄·

(γ)

εποπτευ΄ει τις εργασι΄ες των οργα΄νων του Κε΄ντρου· και

(δ)

θεσπι΄ζει τους κανο΄νες λειτουργι΄ας και τις διαδικασι΄ες ΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄ του Κε΄ντρου.

7.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων διορι΄ζει τα µε΄λη των οργα΄νων
του Κε΄ντρου, συ΄µφωνα µε διαδικασι΄ες και κριτη΄ρια που καθορι΄ζει
η ΄δια.
ι
8.
Ο προϋπολογισµο΄ς του Κε΄ντρου χρηµατοδοτει΄ται συ΄µφωνα
µε τους κανο΄νες που προβλε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α ο΄σον αφορα΄
τη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης.
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'Αρθρο3

(iii) να προαχθου΄ν η αποτελεσµατικη΄ ενδοοργανικη΄ ∆ιαχει΄ριση των Πληροφοριω΄ν και της Επικοινωνι΄ας (∆ΠΕ)
για την παρακολου΄θηση των επιδο΄σεων, καθω΄ς και
κοινοπραξι΄ες µε εται΄ρους σε περιφερειακο΄ και διεθνε΄ς
επι΄πεδο·

Kε΄ντρο Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης (CTA)
1.
Αποστολη΄ του Κε΄ντρου Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης (CTA) αποτελει΄ η ενι΄σχυση της ικανο΄τητας χα΄ραξης πολιτικη΄ς και της θεσµικη΄ς
ικανο΄τητας καθω΄ς και των δυνατοτη΄των διαχει΄ρισης των πληροφοριω΄ν και της επικοινωνι΄ας εκ µε΄ρους των οργανισµω΄ν γεωργικη΄ς
και αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης των χωρω΄ν ΑΚΕ. Το εν λο΄γω Κε΄ντρο
επικουρει΄ αυτου΄ς τους οργανισµου΄ς κατα΄ τη διαµο΄ρφωση και την
εφαρµογη΄ πολιτικω΄ν και προγραµµα΄των που αποσκοπου΄ν στον
περιορισµο΄ της φτω΄χειας, στην προω΄θηση της βιω΄σιµης επισιτιστικη΄ς ασφα΄λειας και στη διαφυ΄λαξη των βασικω΄ν φυσικω΄ν πο΄ρων,
συµβα΄λλοντας µε αυτο΄ν τον τρο΄πο στην οικοδο΄µηση µιας αυτα΄ρκους γεωργικη΄ς και αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης των χωρω΄ν ΑΚΕ.

2.

Το CTA:

(α)

αναπτυ΄σσει και παρε΄χει υπηρεσι΄ες πληροφοριω΄ν και διασφαλι΄ζει αρτιο΄τερη προ΄σβαση στην ΄ερευνα, την κατα΄ρτιση και
την καινοτοµι΄α στους τοµει΄ς της γεωργικη΄ς και αγροτικη΄ς
ανα΄πτυξης και επε΄κτασης, µε σκοπο΄ την προω΄θηση της
γεωργι΄ας και της αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης· και

(β)

αναπτυ΄σσει και ενισχυ΄ει τις ικανο΄τητες των χωρω΄ν ΑΚΕ, µε
στο΄χο:
(i)

να βελτιωθει΄ η διαµο΄ρφωση και η διαχει΄ριση πολιτικω΄ν
και στρατηγικω΄ν στον τοµε΄α της γεωργικη΄ς και αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο, συµπεριλαµβανοµε΄νης της βελτι΄ωσης της ικανο΄τητας στους τοµει΄ς της συλλογη΄ς στοιχει΄ων καθω΄ς
επι΄σης και της ΄ερευνας, της ανα΄λυσης και της χα΄ραξης
πολιτικη΄ς·

(ii) να βελτιωθει΄ η διαχει΄ριση των πληροφοριω΄ν και της
επικοινωνι΄ας, ιδιαι΄τερα στο πλαι΄σιο της Εθνικη΄ς Γεωργικη΄ς Στρατηγικη΄ς·
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(iv) να προαχθει΄ η αποκεντρωµε΄νη ∆ΠΕ σε τοπικο΄ και εθνικο΄
επι΄πεδο·
(v)

να ενισχυθου΄ν πρωτοβουλι΄ες µε΄σω της περιφερειακη΄ς
συνεργασι΄ας· και

(vi) να αναπτυχθου΄ν προσεγγι΄σεις που να αποσκοπου΄ν στην
αξιολο΄γηση της απη΄χησης της πολιτικη΄ς στη γεωργικη΄
και αγροτικη΄ ανα΄πτυξη.
3.
Το Κε΄ντρο στηρι΄ζει πρωτοβουλι΄ες και δι΄κτυα σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο και σταδιακα΄ αρχι΄ζει να εκτελει΄ απο΄ κοινου΄ µε
τους κατα΄λληλους οργανισµου΄ς των χωρω΄ν ΑΚΕ προγρα΄µµατα
ανα΄πτυξης της θεσµικη΄ς ικανο΄τητας. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄, το
Κε΄ντρο παρε΄χει στη΄ριξη σε αποκεντρωµε΄να περιφερειακα΄ δι΄κτυα
πληροφοριω΄ν. Αυτα΄ τα δι΄κτυα πρε΄πει να συγκροτηθου΄ν σταδιακα΄
και αποτελεσµατικα΄.
4.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων αποτελει΄ την εποπτευ΄ουσα αρχη΄
του Κε΄ντρου. Μετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, η εν
λο΄γω επιτροπη΄:
(α)

θεσπι΄ζει το καταστατικο΄ και τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ του
Κε΄ντρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εποπτικω΄ν οργα΄νων του·

(β)

θεσπι΄ζει το καταστατικο΄, τον οικονοµικο΄ κανονισµο΄ και τον
κανονισµο΄ υπηρεσιακη΄ς καταστα΄σεως του προσωπικου΄·

(γ)

εποπτευ΄ει τις εργασι΄ες των οργα΄νων του Κε΄ντρου· και

(δ)

θεσπι΄ζει τους κανο΄νες λειτουργι΄ας και τις διαδικασι΄ες ΄εγκρισης του προϋπολογισµου΄ του Κε΄ντρου.

5.
Η Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων διορι΄ζει τα µε΄λη των οργα΄νων
του Κε΄ντρου, συ΄µφωνα µε διαδικασι΄ες και κριτη΄ρια που καθορι΄ζει
η ΄δια.
ι
6.
Ο προϋπολογισµο΄ς του Κε΄ντρου χρηµατοδοτει΄ται συ΄µφωνα
µε τους κανο΄νες που προβλε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α ο΄σον αφορα΄
τη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

(γ)

περιγραφη΄ σχετικω΄ν σχεδι΄ων και δρα΄σεων α΄λλων χορηγω΄ν
που δρουν επι΄ του παρο΄ντος στη συγκεκριµε΄νη χω΄ρα,
ιδιαι΄τερα δε των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ υπο΄ την ιδιο΄τητα΄ τους
ως διµερω΄ν χορηγω΄ν·

(δ)

στρατηγικε΄ς ανταπο΄κρισης, µε λεπτοµερη΄ αναφορα΄ της ειδικη΄ς συµβολη΄ς που µπορει΄ να παρα΄σχει η ΕΕ. Αυτε΄ς θα πρε΄πει,
στον βαθµο΄ του εφικτου΄, να επιτρε΄πουν τη συµπληρωµατικο΄τητα µε δρα΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το ΄διο
ι
το
ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ και απο΄ α΄λλους χορηγου΄ς που
δρουν στη συγκεκριµε΄νη χω΄ρα· και

(ε)

καθορισµο΄ του χαρακτη΄ρα και της ΄εκτασης των πλε΄ον
ενδεδειγµε΄νων µηχανισµω΄ν στη΄ριξης που προ΄κειται να τεθου΄ν
σε εφαρµογη΄ για την υλοποι΄ηση αυτω΄ν των στρατηγικω΄ν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο)

'Αρθρο 1
Οι δρα΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται µε µη επιστρεπτε΄ες ενισχυ΄σεις
στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας προγραµµατι΄ζονται στις
αρχε΄ς της χρονικη΄ς περιο΄δου που καλυ΄πτει το χρηµατοδοτικο΄
πρωτο΄κολλο. Προγραµµατισµο΄ς σε αυτο΄ το πλαι΄σιο σηµαι΄νει:
(α)

(β)

την επεξεργασι΄α και ανα΄πτυξη Εθνικη΄ς Στρατηγικη΄ς Στη΄ριξης
(ΕΣΣ) µε βα΄ση τους µεσοπρο΄θεσµους στο΄χους και στρατηγικε΄ς της ΄διας
ι
της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας·
σαφη΄ αναφορα΄ εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας της ενδεικτικη΄ς
προγραµµατιζο΄µενης χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης που ει΄ναι
δυνατο΄ν να λα΄βει η ενδιαφερο΄µενη χω΄ρα κατα΄ τη δια΄ρκεια
της πενταετου΄ς περιο΄δου, καθω
΄ ς και κα΄θε α΄λλης σχετικη΄ς
πληροφορι΄ας·

(γ)

την κατα΄ρτιση και την ΄εγκριση ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος
για την υλοποι΄ηση της ΕΣΣ· και

(δ)

διαδικασι΄α επανεξε΄τασης, που καλυ΄πτει την ΕΣΣ, το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα και το υ΄ψος των πο΄ρων που διατι΄θενται
γι' αυτο΄.

'Αρθρο 3
∆ια΄θεση πο΄ρων
1.
Η δια΄θεση πο΄ρων πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση τις ανα΄γκες και
τις επιδο΄σεις, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρου΄σα συµφωνι΄α. Με το ΄διο
ι
πνευ΄µα:
(α)

οι ανα΄γκες αξιολογου΄νται µε βα΄ση κριτη΄ρια που συνδε΄ονται
µε το κατα΄ κεφαλη΄ν εισο΄δηµα, το µε΄γεθος του πληθυσµου΄,
τους κοινωνικου΄ς δει΄κτες και το υ΄ψος του χρε΄ους, τις
απω΄λειες εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς και την εξα΄ρτηση απο΄ αυτα΄
τα ΄εσοδα, ιδι΄ως δε απο΄ εξαγωγε΄ς προϊο΄ντων του γεωργικου΄
και του µεταλλευτικου΄ τοµε΄α. Ιδιαι΄τερη µεταχει΄ριση επιφυλα΄σσεται στα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να Κρα΄τη ΑΚΕ, ενω΄ ο
ευα΄λωτος χαρακτη΄ρας των νησιωτικω΄ν και των περι΄κλειστων
κρατω΄ν λαµβα΄νεται δεο΄ντως υπο΄ψη. Επιπλε΄ον, λαµβα΄νονται
υπο΄ψη οι ιδιαι΄τερες δυσκολι΄ες που αντιµετωπι΄ζουν οι χω΄ρες
σε µεταπολεµικο΄ στα΄διο· και

(β)

οι επιδο΄σεις πρε΄πει να αξιολογου΄νται κατα΄ τρο΄πο αντικειµενικο΄ και διαφανη΄, µε βα΄ση τις ακο΄λουθες παραµε΄τρους: την
προ΄οδο κατα΄ την υλοποι΄ηση θεσµικω΄ν µεταρρυθµι΄σεων, τις
επιδο΄σεις της χω΄ρας ο΄σον αφορα΄ τη χρη΄ση των πο΄ρων,
την αποτελεσµατικη΄ εκτε΄λεση των τρεχουσω΄ν δρα΄σεων, την
ελα΄φρυνση η΄ τον περιορισµο΄ της φτω΄χειας, τη λη΄ψη µε΄τρων
αειφο΄ρου ανα΄πτυξης και τις επιδο΄σεις στους τοµει΄ς της
µακροοικονοµικη΄ς και της τοµεακη΄ς πολιτικη΄ς.

2.

Οι διατιθε΄µενοι πο΄ροι περιλαµβα΄νουν δυ΄ο στοιχει΄α:

(α)

πι΄στωση που καλυ΄πτει τη µακροοικονοµικη΄ στη΄ριξη, τις
τοµεακε΄ς πολιτικε΄ς, προγρα΄µµατα και ΄εργα για τη στη΄ριξη
τοµε΄ων επικε΄ντρωσης και µη της κοινοτικη΄ς συνδροµη΄ς· και

'Αρθρο 2
Εθνικη΄ στρατηγικη΄ στη΄ριξης
Η Εθνικη΄ Στρατηγικη΄ Στη΄ριξης (ΕΣΣ) χαρα΄σσεται απο΄ το ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ και την ΕΕ κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε ευρυ΄
φα΄σµα φορε΄ων της αναπτυξιακη΄ς διαδικασι΄ας και βασι΄ζεται στα
διδα΄γµατα του παρελθο΄ντος και στις βε΄λτιστες πρακτικε΄ς. Κα΄θε
ΕΣΣ ει΄ναι προσαρµοσµε΄νη στις ανα΄γκες και ανταποκρι΄νεται στις
ειδικε΄ς περιστα΄σεις που επικρατου΄ν σε κα΄θε Κρα΄τος ΑΚΕ. Η ΕΣΣ
αποτελει΄ µε΄σο καθορισµου΄ των προτεραιοτη΄των µεταξυ΄ των
επιµε΄ρους δραστηριοτη΄των και προω΄θησης της συµµετοχη΄ς των
τοπικω΄ν κοινοτη΄των στα προγρα΄µµατα συνεργασι΄ας. Ενδεχο΄µενες
διαστα΄σεις απο΄ψεων µεταξυ΄ της ανα΄λυσης της ΄διας
ι
της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας και της Κοινο΄τητας λαµβα΄νονται υπο΄ψη. Η ΕΣΣ
περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα τυπικα΄ στοιχει΄α:
(α)

(β)

ανα΄λυση του πολιτικου΄, οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ πλαισι΄ου της χω΄ρας, των περιορισµω΄ν, των δυνατοτη΄των και των
προοπτικω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων της αξιολο΄γησης των
βασικω΄ν αναγκω΄ν, ο΄πως ει΄ναι το κατα΄ κεφαλη΄ν εισο΄δηµα, το
µε΄γεθος του πληθυσµου΄ και οι κοινωνικοι΄ δει΄κτες, καθω΄ς και
της ευαισθησι΄ας σε εξωγενει΄ς παρα΄γοντες·
αναλυτικη΄ σκιαγρα΄φηση της µεσοπρο΄θεσµης αναπτυξιακη΄ς
στρατηγικη΄ς της χω΄ρας, σαφω΄ς καθορισµε΄νες προτεραιο΄τητες
και αναµενο΄µενες χρηµατοδοτικε΄ς ανα΄γκες·
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πι΄στωση που καλυ΄πτει απρο΄βλεπτες ανα΄γκες, ο΄πως ει΄ναι η
ενι΄σχυση ΄εκτακτης ανα΄γκης, σε περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες
τε΄τοιας µορφη΄ς στη΄ριξη δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να χρηµατοδοτηθει΄
απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ, η συµβολη΄ σε πρωτοβουλι΄ες
ελα΄φρυνσης του χρε΄ους που συµφωνου΄νται σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο καθω΄ς και η στη΄ριξη για τον µετριασµο΄ των δυσµενω΄ν
επιπτω΄σεων απο΄ την αστα΄θεια στα ΄εσοδα απο΄ εξαγωγε΄ς.

3.
Αυτο΄ το ενδεικτικο΄ ποσο΄ διευκολυ΄νει τον µακροπρο΄θεσµο
προγραµµατισµο΄ της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης προς την ενδιαφερο΄µενη χω΄ρα. Οι ανωτε΄ρω πιστω΄σεις, µαζι΄µε τα αδια΄θετα υπο΄λοιπα
πο΄ρων που ΄εχουν χορηγηθει΄ στη χω΄ρα στο πλαι΄σιο προηγου΄µενων
ΕΤΑ και, ο΄ταν αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν, µε πο΄ρους απο΄ τον κοινοτικο΄
προϋπολογισµο΄, αποτελου΄ν τη βα΄ση για την κατα΄ρτιση του
ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος για την ενδιαφερο΄µενη χω΄ρα.
4.
Ειδικη΄ προ΄βλεψη θα γι΄νεται για τις χω΄ρες οι οποι΄ες δεν ει΄ναι
σε θε΄ση, λο΄γω ιδιαι΄τερων περιστα΄σεων, να ΄εχουν προ΄σβαση στους
συνη΄θεις προγραµµατιζο΄µενους πο΄ρους.
'Αρθρο 4
Κατα΄ρτιση και ΄εγκριση του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος
1.
Μο΄λις λα΄βει τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται ανωτε΄ρω,
κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ καταρτι΄ζει και υποβα΄λλει στην Κοινο΄τητα σχε΄διο
ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος που βασι΄ζεται και ει΄ναι συ΄µφωνο µε
τους αναπτυξιακου΄ς στο΄χους και προτεραιο΄τητες, ο΄πως διατυπω΄νονται στην ΕΣΣ. Το σχε΄διο ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος περιλαµβα΄νει:

3.
Το σχε΄διο ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος αποτελει΄ το αντικει΄µενο ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων µεταξυ΄ του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους
ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας. Το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα εγκρι΄νεται µε
κοινη΄ συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και του ενδιαφερο΄µενου
Κρα΄τους ΑΚΕ. Εφο΄σον εγκριθει΄, το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα καθι΄σταται δεσµευτικο΄ το΄σο για την Κοινο΄τητα ο΄σο και για το εν λο΄γω
Κρα΄τος. Το ως α΄νω ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα επισυνα΄πτεται στην ΕΣΣ
και περιλαµβα΄νει επιπλε΄ον:
(α)

ειδικε΄ς και σαφω΄ς καθορισµε΄νες δρα΄σεις, ειδικα΄ δε αυτε΄ς που
µπορου΄ν να εκτελεστου΄ν πριν την προσεχη΄ αναθεω΄ρηση·

(β)

΄ ρησης του ενδεικτιχρονοδια΄γραµµα εφαρµογη΄ς και αναθεω
κου΄ προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αναλη΄ψεων
υποχρεω΄σεων και των εκταµιευ΄σεων πο΄ρων· και

(γ)

τις παραµε΄τρους και τα κριτη΄ρια στα οποι΄α θα βασι΄ζονται οι
αναθεωρη΄σεις.

4.
Η Κοινο΄τητα και το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ λαµβα΄νουν
ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι η διαδικασι΄α
προγραµµατισµου΄ θα ολοκληρωθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ και,
εκτο΄ς ιδιαι΄τερων περιστα΄σεων, εντο΄ς δω΄δεκα µηνω΄ν απο΄ την
υπογραφη΄ του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου. Κατα΄ συνε΄πεια, η
κατα΄ρτιση της ΕΣΣ και του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος πρε΄πει να
αποτελου΄ν µε΄ρος µιας συνεχου΄ς διαδικασι΄ας, η οποι΄α θα οδηγη΄σει
στην ΄εγκριση ενο΄ς ενιαι΄ου εγγρα΄φου.

'Αρθρο 5

(α) ΄εναν η΄ περισσο΄τερους κεντρικου΄ς τοµει΄ς, στους οποι΄ους
επικεντρω΄νεται η ενι΄σχυση·
(β)

τα πλε΄ον ενδεδειγµε΄να µε΄τρα και δρα΄σεις για την επι΄τευξη
των γενικω΄ν και ειδικω΄ν στο΄χων στο πλαι΄σιο του κεντρικου΄
τοµε΄α (η΄ των κεντρικω΄ν τοµε΄ων)·

(γ)

τους πο΄ρους που προορι΄ζονται για σχε΄δια και προγρα΄µµατα
εκτο΄ς του κεντρικου΄ τοµε΄α (η΄ των κεντρικω΄ν τοµε΄ων) η΄/και
τις γενικε΄ς γραµµε΄ς τε΄τοιων δραστηριοτη΄των, καθω΄ς και
αναφορα΄ των πο΄ρων που προ΄κειται να χορηγηθου΄ν για κα΄θε
΄ενα απο΄ τα εν λο΄γω στοιχει΄α·

(δ)

καθορισµο΄ των επιλε΄ξιµων µη κρατικω΄ν φορε΄ων και των
πο΄ρων που διατι΄θενται για µη κρατικου΄ς φορει΄ς·

(ε)

προτα΄σεις που αφορου΄ν
προγρα΄µµατα· και

περιφερειακα΄

΄εργα

΄ ρησης
∆ιαδικασι΄α αναθεω
1.
Η χρηµατοδοτικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ του ενδιαφερο΄µενου
Κρα΄τους ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας πρε΄πει να ει΄ναι αρκετα΄ ελαστικη΄,
ω΄στε να εξασφαλι΄ζει τη συνεχη΄ προσαρµογη΄ των δρα΄σεων προς
τους στο΄χους και να λαµβα΄νει υπο΄ψη τις µεταβολε΄ς που ενδε΄χεται
να προκυ΄ψουν στην οικονοµικη΄ κατα΄σταση, στις προτεραιο΄τητες
και στους στο΄χους του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους ΑΚΕ. Συ΄µφωνα
µε τα ανωτε΄ρω, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης και ο Προϊστα΄µενος της
Αντιπροσωπι΄ας προβαι΄νουν στα εξη΄ς:
(α)

σε ετη΄σια επιχειρησιακη΄ αναθεω΄ρηση του ενδεικτικου΄
προγρα΄µµατος· και

(β)

σε ενδια΄µεση και σε τελικη΄ αναθεω΄ρηση της ΕΣΣ και του
ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος υπο΄ το πρι΄σµα των τρεχουσω΄ν
αναγκω΄ν και των επιδο΄σεων.

και

(στ) αποθεµατικο΄ για την αντιµετω΄πιση των ενδεχο΄µενων ενστα΄σεων και για την κα΄λυψη των αυξη΄σεων του κο΄στους και των
απρο΄βλεπτων δαπανω΄ν.
2.
Το σχε΄διο ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος αναφε΄ρει, κατα΄ περι΄πτωση, τους πο΄ρους που προβλε΄πονται για την ενι΄σχυση της
ικανο΄τητας της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας ΑΚΕ ο΄σον αφορα΄ το
ανθρω΄πινο και υλικο΄ δυναµικο΄ καθω΄ς και τα θεσµικα΄ ο΄ργανα που
απαιτου΄νται για την κατα΄ρτιση και την υλοποι΄ηση εθνικω΄ν και
περιφερειακω΄ν ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των και για τη βελτι΄ωση της
ικανο΄τητας των Κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση κυ΄κλου
΄εργων στον τοµε΄α των δηµοσι΄ων επενδυ΄σεων.

L 317/77

2.
Υπο΄ ιδιαι΄τερες περιστα΄σεις, που ΄εχουν σχε΄ση µε τη χορη΄γηση
ανθρωπιστικη΄ς συνδροµη΄ς και ενι΄σχυσης ΄εκτακτης ανα΄γκης, µπορει΄
να πραγµατοποιηθει΄ αναθεω΄ρηση εφο΄σον το ζητη΄σει οποιοδη΄ποτε
απο΄ τα µε΄ρη.

3.
Σε αυτη΄ν την περι΄πτωση, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης και ο
Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας προβαι΄νουν στα εξη΄ς:
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(α)

λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σουν την τη΄ρηση των διατα΄ξεων του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, µεταξυ΄ α΄λλων και του χρονοδιαγρα΄µµατος αναλη΄ψεων
υποχρεω΄σεων και εκταµιευ΄σεων που συµφωνη΄θηκε κατα΄ την
εποχη΄ του αρχικου΄ προγραµµατισµου΄· και

(β)

εντοπι΄ζουν τις ενδεχο΄µενες αιτι΄ες καθυστερη΄σεων κατα΄ την
εκτε΄λεση και προτει΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα για τη
διο΄ρθωση της κατα΄στασης.

4.
Η ετη΄σια επιχειρησιακη΄ αναθεω΄ρηση του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος συνι΄σταται σε απο΄ κοινου΄ αξιολο΄γηση της πορει΄ας
υλοποι΄ησης του προγρα΄µµατος, κατα΄ την οποι΄α λαµβα΄νονται
υπο΄ψη τα αποτελε΄σµατα σχετικω΄ν δραστηριοτη΄των παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης. Αυτη΄ η αναθεω΄ρηση διενεργει΄ται επι΄
το΄που και ολοκληρω΄νεται απο΄ κοινου΄ απο΄ τον Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη
και τον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας εντο΄ς διαστη΄µατος
60 ηµερω΄ν. Η αναθεω΄ρηση καλυ΄πτει, ειδικο΄τερα, την αξιολο΄γηση
των εξη΄ς:
(α)

των αποτελεσµα΄των που επιτευ΄χθηκαν στον κεντρικο΄ τοµε΄α
(η΄ στους κεντρικου΄ς τοµει΄ς) σε συ΄γκριση µε τους στο΄χους
που ει΄χαν ταχθει΄, µε βα΄ση τους δει΄κτες απη΄χησης που ει΄χαν
καθοριστει΄ και σε συνα΄ρτηση µε τις υποχρεω΄σεις που ει΄χαν
αναληφθει΄ στο πλαι΄σιο της τοµεακη΄ς πολιτικη΄ς·

(β) ΄εργων και προγραµµα΄των που δεν εντα΄σσονται στο πλαι΄σιο
του κεντρικου΄ τοµε΄α (η΄ των κεντρικω΄ν τοµε΄ων) η΄/και στο
πλαι΄σιο πολυετω΄ν προγραµµα΄των·
(γ)

της χρησιµοποι΄ησης των πο΄ρων που ει΄χαν προβλεφθει΄ για µη
κρατικου΄ς φορει΄ς·

(δ)

της αποτελεσµατικη΄ς εκτε΄λεσης των τρεχουσω΄ν δρα΄σεων
και τον βαθµο΄ στον οποι΄ο τηρη΄θηκε το χρονοδια΄γραµµα
αναλη΄ψεων υποχρεω΄σεων και πληρωµω΄ν· και

(ε)

της επε΄κτασης της προοπτικη΄ς προγραµµατισµου΄ για τα
επο΄µενα ΄ετη.

5.
Ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης και ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας
υποβα΄λλουν την ΄εκθεση σχετικα΄ µε την ολοκλη΄ρωση της ετη΄σιας
αναθεω΄ρησης στην επιτροπη΄ συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση
της ανα΄πτυξης εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την ολοκλη΄ρωση της
επιχειρησιακη΄ς αναθεω΄ρησης. Η επιτροπη΄ εξετα΄ζει την ΄εκθεση
συ΄µφωνα µε τις αρµοδιο΄τητες και τις εξουσι΄ες που της ανατι΄θενται
µε την παρου΄σα συµφωνι΄α.
6.
Υπο΄ το πρι΄σµα των ετη΄σιων επιχειρησιακω΄ν αναθεωρη΄σεων,
ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης και ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας
δυ΄νανται, στο πλαι΄σιο της ενδια΄µεσης και της τελικη΄ς αναθεω΄ρησης
και εντο΄ς των προαναφερο΄µενων προθεσµιω΄ν, να αναθεωρη΄σουν
και να επιφε΄ρουν προσαρµογε΄ς στην ΕΣΣ:
(α)
(β)

στα σηµει΄α στα οποι΄α κατα΄ τις επιχειρησιακε΄ς αναθεωρη΄σεις
εντοπι΄στηκαν συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα· η΄/και
µε βα΄ση τις αλλαγε΄ς συνθηκω΄ν στο ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος
ΑΚΕ.

Αυτε΄ς οι αναθεωρη΄σεις ολοκληρω΄νονται εντο΄ς περαιτε΄ρω προθεσµι΄ας 30 ηµερω΄ν µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της ενδια΄µεσης και
της τελικη΄ς αναθεω΄ρησης. Η αναθεω΄ρηση µετα΄ τη λη΄ξη του
χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου επι΄σης περιλαµβα΄νει την προσαρµογη΄ του νε΄ου πρωτοκο΄λλου το΄σο απο΄ πλευρα΄ς κατανοµη΄ς των
πο΄ρων ο΄σο και προετοιµασι΄ας του επο΄µενου προγρα΄µµατος.

15.12.2000

7.
Μετα΄ την ολοκλη΄ρωση της ενδια΄µεσης και της τελικη΄ς
αναθεω΄ρησης, η Κοινο΄τητα δυ΄ναται να αναθεωρη΄σει την κατανοµη΄
των πο΄ρων υπο΄ το πρι΄σµα των τρεχουσω΄ν αναγκω΄ν και των
επιδο΄σεων του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους ΑΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο)

'Αρθρο 6
Συµµετοχη΄
1.
Η περιφερειακη΄ συνεργασι΄α
δικαιου΄χους και συµµετε΄χοντες:

καλυ΄πτει

δρα΄σεις

µε

(α)

δυ΄ο, περισσο΄τερα η΄ και ο΄λα τα Κρα΄τη ΑΚΕ· η΄/και

(β)

περιφερειακο΄ φορε΄α, του οποι΄ου αποτελου΄ν µε΄λη τουλα΄χιστον δυ΄ο Κρα΄τη ΑΚΕ.

2.
Στην περιφερειακη΄ συνεργασι΄α δυ΄νανται επι΄σης να συµµετε΄χουν Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες και Εδα΄φη και ιδιαι΄τερα αποµακρυσµε΄νες
περιφε΄ρειες. Οι αναγκαι΄ες για την συµµετοχη΄ αυτω΄ν των εδαφω
΄ν
΄ σεις που προβλε΄πονται στο
πιστω΄σεις προστι΄θενται στις πιστω
πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας για τα κρα΄τη ΑΚΕ.
'Αρθρο 7
Περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα
Τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ αποφασι΄ζουν σχετικα΄ µε τον
καθορισµο΄ των γεωγραφικω΄ν περιφερειω΄ν. Στον µε΄γιστο δυνατο΄
βαθµο΄, τα προγρα΄µµατα περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης πρε΄πει να
αντιστοιχου΄ν σε προγρα΄µµατα υφιστα΄µενων περιφερειακω΄ν οργανισµω΄ν µε εντολη΄ οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης. Κατ' αρχη΄ν, σε
περι΄πτωση που η συµµετοχη΄ σε περισσο΄τερους του ενο΄ς σχετικου΄ς
οργανισµου΄ς προκαλει΄ αλληλεπικαλυ΄ψεις, το προ΄γραµµα περιφερειακη΄ς ολοκλη΄ρωσης πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται στη συνδυασµε΄νη
συµµετοχη΄ σε αυτου΄ς τους οργανισµου΄ς. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, η
Κοινο΄τητα παρε΄χει, στο πλαι΄σιο περιφερειακω΄ν προγραµµα΄των,
συγκεκριµε΄νη στη΄ριξη σε οµα΄δες Κρατω΄ν ΑΚΕ, οι οποι΄ες ΄εχουν
δεσµευθει΄ να διαπραγµατευθου΄ν συµφωνι΄ες εταιρικη΄ς σχε΄σης µε
την ΕΕ.
'Αρθρο 8
Περιφερειακο΄ς προγραµµατισµο΄ς
1.
Ο προγραµµατισµο΄ς πραγµατοποιει΄ται στο επι΄πεδο κα΄θε
περιοχη΄ς. Ο προγραµµατισµο΄ς απορρε΄ει απο΄ την ανταλλαγη΄
απο΄ψεων µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του δεο΄ντως εντεταλµε΄νου
ενδιαφερο΄µενου περιφερειακου΄ οργανισµου΄ (η΄ οργανισµω΄ν) και,
εφο΄σον δεν υφι΄σταται τε΄τοια εντολη΄, των Εθνικω΄ν ∆ιατακτω΄ν
των χωρω΄ν αυτη΄ς της περιοχη΄ς. 'Οταν κρι΄νεται σκο΄πιµο, ο
προγραµµατισµο΄ς µπορει΄ να περιλαµβα΄νει διαβουλευ΄σεις µε επιλε΄ξιµους µη κρατικου΄ς φορει΄ς.
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2.

Προγραµµατισµο΄ς σε αυτο΄ το πλαι΄σιο σηµαι΄νει:

(α)

την επεξεργασι΄α και ανα΄πτυξη Περιφερειακη΄ς Στρατηγικη΄ς
Στη΄ριξης (ΠΣΣ) µε βα΄ση τους µεσοπρο΄θεσµους στο΄χους και
στρατηγικε΄ς της ΄διας
ι
της ενδιαφερο΄µενης περιοχη΄ς·

(β)

σαφη΄ αναφορα΄ εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας της ενδεικτικη΄ς
χρηµατοδοτικη΄ς πι΄στωσης που ει΄ναι δυνατο΄ν να διατεθει΄στην
ενδιαφερο΄µενη περιοχη΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της πενταετου΄ς
περιο΄δου, καθω
΄ ς και κα΄θε α΄λλης σχετικη΄ς πληροφορι΄ας·

(γ)

την κατα΄ρτιση και την ΄εγκριση Περιφερειακου΄ Ενδεικτικου΄
Προγρα΄µµατος (ΠΕΠ)για την υλοποι΄ηση της ΠΣΣ· και

(δ)

διαδικασι΄α επανεξε΄τασης, που καλυ΄πτει την ΠΣΣ, το ΠΕΠ και
το υ΄ψος των πιστω΄σεων που διατι΄θενται για κα΄θε περιοχη΄.

3.
Η ΠΣΣ καταρτι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ και απο΄ τον δεο΄ντως
εντεταλµε΄νο περιφερειακο΄ οργανισµο΄ (η΄ οργανισµου΄ς) σε συνεργασι΄α µε τα Κρα΄τη ΑΚΕ της ενδιαφερο΄µενης περιοχη΄ς. Η ΠΣΣ θα
αποτελει΄ µε΄σο καθορισµου΄ των προτεραιοτη΄των µεταξυ΄ των
επιµε΄ρους δραστηριοτη΄των και προω΄θησης της συµµετοχη΄ς των
τοπικω΄ν κοινοτη΄των στα ενισχυο΄µενα προγρα΄µµατα. Η ΠΣΣ
περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα τυπικα΄ στοιχει΄α:
(α)

ανα΄λυση του πολιτικου΄, οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ πλαισι΄ου της περιοχη΄ς·

(β)

αξιολο΄γηση της διαδικασι΄ας και των προοπτικω΄ν περιφερειακη΄ς οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης και ενσωµα΄τωσης στην
παγκο΄σµια οικονοµι΄α·

(γ)

σκιαγρα΄φηση των επιδιωκο΄µενων περιφερειακω΄ν στρατηγικω΄ν
και προτεραιοτη΄των και των αναµενο΄µενων χρηµατοδοτικω΄ν
αναγκω΄ν·

(δ)

περιγραφη΄ σχετικω΄ν δραστηριοτη΄των α΄λλων εξωτερικω΄ν εται΄ρων στον τοµε΄α τη περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας· και

(ε)

περιγραφη΄ της συγκεκριµε΄νης συµβολη΄ς της ΕΕ στην επι΄τευξη
των γενικω΄ν στο΄χων της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και
ολοκλη΄ρωσης, που θα λειτουργει΄, κατα΄ το δυνατο΄ν, συµπληρωµατικα΄ σε σχε΄ση µε δρα΄σεις χρηµατοδοτου΄µενες απο΄ τα
΄δια
ι
τα Κρα΄τη ΑΚΕ και απο΄ α΄λλους εξωτερικου΄ς εται΄ρους,
ιδι΄ως δε απο΄ κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.

'Αρθρο 9
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'Αρθρο 10
Περιφερειακο΄ ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα

1.
Με βα΄ση την προαναφερθει΄σα κατανοµη΄ των πο΄ρων, ο
δεο΄ντως εντεταλµε΄νος περιφερειακο΄ς οργανισµο΄ς (η΄ οργανισµοι΄)
και, εφο΄σον δεν υφι΄σταται τε΄τοια εντολη΄, οι Εθνικοι΄ ∆ιατα΄κτες των
χωρω΄ν αυτη΄ς της περιοχη΄ς, καταρτι΄ζουν σχε΄διο Περιφερειακου΄
Ενδεικτικου΄ Προγρα΄µµατος. Ειδικο΄τερα, στο σχε΄διο του προγρα΄µµατος διευκρινι΄ζονται:
(α)

οι κεντρικοι΄ τοµει΄ς και αντικει΄µενα της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης·

(β)

τα καταλληλο΄τερα µε΄τρα και δρα΄σεις για την επι΄τευξη των
στο΄χων που ΄εχουν τεθει΄ σε αυτου΄ς τους τοµει΄ς και
αντικει΄µενα· και

(γ)

τα ΄εργα και προγρα΄µµατα που παρε΄χουν τη δυνατο΄τητα
επι΄τευξης αυτω΄ν των στο΄χων, στον βαθµο΄ που αυτα΄ ΄εχουν
καθοριστει΄ σαφω΄ς, καθω΄ς και ενδεικτικη΄ αναφορα΄ των πο΄ρων
που προ΄κειται να χορηγηθου΄ν για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα εν λο΄γω
στοιχει΄α και χρονοδια΄γραµµα για την υλοποι΄ηση΄ τους.

2.
Το Περιφερειακο΄ Ενδεικτικο΄ Προ΄γραµµα εγκρι΄νεται µε κοινη΄
συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των ενδιαφερο΄µενων Κρατω΄ν
ΑΚΕ.

'Αρθρο 11
΄ ρησης
∆ιαδικασι΄α αναθεω
Η χρηµατοδοτικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ κα΄θε περιοχη΄ς ΑΚΕ και της
Κοινο΄τητας πρε΄πει να ει΄ναι αρκετα΄ ελαστικη΄, ω΄στε να εξασφαλι΄ζει
τη συνεχη΄ προσαρµογη΄ των δρα΄σεων προς τους στο΄χους και να
λαµβα΄νει υπο΄ψη τις µεταβολε΄ς που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν στην
οικονοµικη΄ κατα΄σταση, στις προτεραιο΄τητες και στους στο΄χους
της ενδιαφερο΄µενης περιοχη΄ς. ∆ιενεργει΄ται ενδια΄µεση και τελικη΄
αναθεω΄ρηση των περιφερειακω΄ν ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των, µε
σκοπο΄ την προσαρµογη΄ τους στις εξελι΄ξεις και τη διασφα΄λιση της
ορθη΄ς εφαρµογη΄ς τους. Μετα΄ την ολοκλη΄ρωση της ενδια΄µεσης και
της τελικη΄ς αναθεω΄ρησης, η Κοινο΄τητα δυ΄ναται να αναθεωρη΄σει
την κατανοµη΄ των πο΄ρων υπο΄ το πρι΄σµα των τρεχουσω΄ν αναγκω΄ν
και των επιδο΄σεων.

Κατανοµη΄ των πο΄ρων
Στην αρχη΄ της περιο΄δου που καλυ΄πτει το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο, η Κοινο΄τητα ανακοινω΄νει ενδεικτικα΄ σε κα΄θε περιοχη΄ το
υ΄ψος των πο΄ρων που αυτη΄ µπορει΄ να λα΄βει κατα΄ τη δια΄ρκεια της
πενταετου΄ς περιο΄δου. Η ενδεικτικη΄ κατανοµη΄ των πο΄ρων βασι΄ζεται
σε εκτιµη΄σεις σχετικα΄ µε τις ανα΄γκες, µε την προ΄οδο και µε
τις προοπτικε΄ς που χαρακτηρι΄ζουν τη διαδικασι΄α περιφερειακη΄ς
συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης. Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ η
κατα΄λληλη κλι΄µακα κατανοµη΄ς και να αυξηθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα, ει΄ναι δυνατη΄ η ανα΄µειξη περιφερειακω΄ν και εθνικω΄ν κεφαλαι΄ων για τη χρηµατοδο΄τηση δρα΄σεων σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο, οι
οποι΄ες περικλει΄ουν σαφω΄ς διακρινο΄µενη εθνικη΄ συνιστω΄σα.

'Αρθρο 12
Συνεργασι΄α ενδο-ΑΚΕ
Στην αρχη΄ της περιο΄δου που καλυ΄πτει το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο, η Κοινο΄τητα αναφε΄ρει στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ
το µε΄ρος των κεφαλαι΄ων που προβλε΄πονται για περιφερειακε΄ς
δρα΄σεις το οποι΄ο κρατει΄ται για τη χρηµατοδο΄τηση δρα΄σεων προς
ο΄φελος πολλω΄ν η΄ ο΄λων των Κρατω΄ν ΑΚΕ. Τε΄τοιες δρα΄σεις ει΄ναι
δυνατο΄ν να υπερβαι΄νουν την ΄εννοια της γεωγραφικη΄ς συνα΄φειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

'Αρθρο 13
Αιτη΄σεις χρηµατοδο΄τησης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

1.
Αιτη΄σεις χρηµατοδο΄τησης περιφερειακω΄ν προγραµµα΄των
υποβα΄λλουν:
(α)

δεο΄ντως εντεταλµε΄νο περιφερειακο΄ ο΄ργανο η΄ οργανισµο΄ς· η΄

(β)

δεο΄ντως εντεταλµε΄νο υποπεριφερειακο΄ ο΄ργανο, οργανισµο΄ς
η΄ Κρα΄τος ΑΚΕ της συγκεκριµε΄νης περιοχη΄ς κατα΄ το στα΄διο
του προγραµµατισµου΄ και υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η δρα΄ση
συµπεριλαµβα΄νεται η΄δη στο ΠΕΠ.

2.
Αιτη΄σεις χρηµατοδο΄τησης προγραµµα΄των ενδο-ΑΚΕ υποβα΄λλουν:
(α)

τουλα΄χιστον 3 εντεταλµε΄να περιφερειακα΄ ο΄ργανα η΄ οργανισµοι΄, που ανη΄κουν σε διαφορετικε΄ς γεωγραφικε΄ς περιοχε΄ς
η΄ οι Εθνικοι΄ ∆ιατα΄κτες τε΄τοιων περιοχω΄ν· η΄

(β)

το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ η΄, µε ειδικη΄ εξουσιοδο΄τηση, η Επιτροπη΄ Πρε΄σβεων ΑΚΕ· η΄

(γ)

διεθνει΄ς οργανισµοι΄ που εκτελου΄ν δρα΄σεις οι οποι΄ες συµβα΄λλουν στην επι΄τευξη των στο΄χων της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχουν προηγουµε΄νως
λα΄βει την ΄εγκριση της Επιτροπη΄ς Πρε΄σβεων ΑΚΕ.
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'Αρθρο 15
Καθορισµο΄ς, εκπο΄νηση και αξιολο΄γηση των ΄εργων

1.
Τα ΄εργα και προγρα΄µµατα που ΄εχουν υποβληθει΄ απο΄
Κρα΄τος ΑΚΕ υπο΄κεινται σε αξιολο΄γηση απο΄ κοινου΄. Η επιτροπη΄
συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης
επεξεργα΄ζεται τις γενικε΄ς κατευθυ΄νσεις και τα κριτη΄ρια αξιολο΄γησης των ΄εργων και των προγραµµα΄των.

2.
Οι φα΄κελοι των σχεδι΄ων και των προγραµµα΄των που καταρτι΄ζονται και υποβα΄λλονται προς χρηµατοδο΄τηση πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α πληροφοριακα΄ στοιχει΄α για την εξε΄ταση
των εν λο΄γω σχεδι΄ων η΄ προγραµµα΄των η΄, σε περι΄πτωση που δεν
΄εχουν πλη΄ρως καθοριστει΄ τα εν λο΄γω σχε΄δια και προγρα΄µµατα, να
παρε΄χουν συνοπτικη΄ περιγραφη΄ για τις ανα΄γκες της αξιολο΄γηση΄ς
τους. Οι φα΄κελοι αυτοι΄ διαβιβα΄ζονται επιση΄µως στην Κοινο΄τητα
απο΄ τα Κρα΄τη ΑΚΕ η΄ απο΄ τους α΄λλους επιλε΄ξιµους δικαιου΄χους,
συ΄µφωνα µε την παρου΄σα συµφωνι΄α.

3.
Κατα΄ την αξιολο΄γηση των σχεδι΄ων και προγραµµα΄των
λαµβα΄νονται δεο΄ντως υπο΄ψη οι περιορισµοι΄ ο΄σον αφορα΄ το εθνικο΄
ανθρω΄πινο δυναµικο΄ και εφαρµο΄ζεται στρατηγικη΄ που προα΄γει
την αξιοποι΄ηση΄ του· Επι΄σης, λαµβα΄νονται υπο΄ψη τα ιδιαι΄τερα
χαρακτηριστικα΄ και οι περιορισµοι΄ κα΄θε Κρα΄τους ΑΚΕ.

'Αρθρο 14

'Αρθρο 16

∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς

Προ΄ταση και απο΄φαση χρηµατοδο΄τησης

1.
Τα περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα εκτελου΄νται απο΄ το ο΄ργανο
που υπε΄βαλε τη σχετικη΄ αι΄τηση η΄ απο΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο δεο΄ντως
εξουσιοδοτηµε΄νο ο΄ργανο η΄ οργανισµο΄.

1.
Τα συµπερα΄σµατα της αξιολο΄γησης συνοψι΄ζονται σε προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης που καταρτι΄ζει η Κοινο΄τητα, σε στενη΄
συνεργασι΄α µε το ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ. Η προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης υποβα΄λλεται προς ΄εγκριση στο αρµο΄διο κοινοτικο΄
ο΄ργανο λη΄ψης αποφα΄σεων.

2.
Τα προγρα΄µµατα που αφορου΄ν πολλε΄ς η΄ ο΄λες τις χω΄ρες
ΑΚΕ εκτελου΄νται απο΄ το ο΄ργανο που υπε΄βαλε τη σχετικη΄ αι΄τηση η΄
απο΄ δεο΄ντως εξουσιοδοτηµε΄νο φορε΄α του. Ελλει΄ψει δεο΄ντως
εξουσιοδοτηµε΄νου φορε΄α εκτε΄λεσης και µε την επιφυ΄λαξη ΄εργων
και προγραµµα΄των ad hoc τα οποι΄α διαχειρι΄ζεται η Γραµµατει΄α
ΑΚΕ, η ευθυ΄νη για την εκτε΄λεση των δρα΄σεων που αφορου΄ν πολλε΄ς
η΄ ο΄λες τις χω΄ρες ΑΚΕ βαρυ΄νει την Επιτροπη΄.

3.
Λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των στο΄χων και των χαρακτηριστικω΄ν
της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας, οι δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται
σε αυτο΄ το πλαι΄σιο διε΄πονται, ενδεχοµε΄νως, απο΄ τις διαδικασι΄ες
που ΄εχουν θεσπιστει΄ για τη συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης.

2.
Η προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης περιλαµβα΄νει χρονοδια΄γραµµα
της τεχνικη΄ς και οικονοµικη΄ς εκτε΄λεσης του ΄εργου η΄ του προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβανοµε΄νων πολυετω΄ν προγραµµα΄των και συνολικω΄ν πιστω΄σεων για δρα΄σεις µικρη΄ς οικονοµικη΄ς κλι΄µακας, και
ορι΄ζει τη δια΄ρκεια των διαφο΄ρων φα΄σεων της εκτε΄λεσης. Η προ΄ταση
χρηµατοδο΄τησης:
(α)

λαµβα΄νει υπο΄ψη τις παρατηρη΄σεις του η΄ των ενδιαφερο΄µενων
Κρατω΄ν ΑΚΕ· και

(β)

διαβιβα΄ζεται ταυτο΄χρονα στο η΄ στα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη
ΑΚΕ και στην Κοινο΄τητα.
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3.
Η Επιτροπη΄ οριστικοποιει΄ την προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης και
τη διαβιβα΄ζει, µε η΄ χωρι΄ς τροποποιη΄σεις, στο κοινοτικο΄ ο΄ργανο
λη΄ψης αποφα΄σεων. Το η΄ τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ µπορου΄ν
να υποβα΄λουν παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε οιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση
ουσι΄ας την οποι΄α προτι΄θεται να επιφε΄ρει στο ΄εγγραφο η Επιτροπη΄.
Οι παρατηρη΄σεις αυτε΄ς λαµβα΄νονται υπο΄ψη στην τροποποιηµε΄νη
προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης.

προαναφερθει΄σας συ΄µβασης χρηµατοδο΄τησης. 'Οταν η εφαρµογη΄ προ΄κειται να διενεργηθει΄ απο΄ φορει΄ς της αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας η΄ απο΄ α΄λλους επιλε΄ξιµους δικαιου΄χους,
ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης και ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας
διατηρου΄ν την οικονοµικη΄ ευθυ΄νη και παρακολουθου΄ν
τακτικα΄ τις δρα΄σεις, ω΄στε να τους βοηθη΄σουν, µεταξυ΄ α΄λλων,
να φε΄ρουν εις πε΄ρας τις υποχρεω΄σεις τους.

4.
Το κοινοτικο΄ ο΄ργανο λη΄ψης αποφα΄σεων γνωστοποιει΄ την
απο΄φαση΄ του εντο΄ς 120 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης
της προαναφερθει΄σας προ΄τασης χρηµατοδο΄τησης.

9.
Στο τε΄λος κα΄θε ΄ετους, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης, σε συνεννο΄ηση
µε τον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας, διαβιβα΄ζει στην Επιτροπη΄
΄εκθεση σχετικα΄ µε την υλοποι΄ηση των πολυετω΄ν προγραµµα΄των.

5.
Σε περι΄πτωση που η Κοινο΄τητα απορρι΄ψει την προ΄ταση
χρηµατοδο΄τησης, το η΄ τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ ενηµερω΄νονται αµε΄σως για τους λο΄γους αυτη΄ς της απο΄φασης. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, οι αντιπρο΄σωποι του η΄ των ενδιαφερο΄µενων
Κρατω΄ν ΑΚΕ µπορου΄ν να ζητη΄σουν, εντο΄ς προθεσµι΄ας 60 ηµερω΄ν
απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης:

'Αρθρο 17

(α)

να τεθει΄ το ζη΄τηµα στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας
ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, που ΄εχει
συσταθει΄ δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας· η΄

(β)

να τους παραχωρηθει΄ ακρο΄αση απο΄ το κοινοτικο΄ ο΄ργανο
λη΄ψης αποφα΄σεων.

6.
Μετα΄ την ακρο΄αση, το αρµο΄διο ο΄ργανο της Κοινο΄τητας
λαµβα΄νει οριστικη΄ απο΄φαση για την ΄εγκριση η΄ την απο΄ρριψη της
προ΄τασης χρηµατοδο΄τησης· πριν ληφθει΄ η απο΄φαση το η΄ τα
ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ µπορου΄ν να του κοινοποιη΄σουν οποιοδη΄ποτε στοιχει΄ο θεωρη΄σουν αναγκαι΄ο για την ολοκλη΄ρωση της
ενηµε΄ρωση΄ς του.
7.
Στο πλαι΄σιο πολυετω΄ν προγραµµα΄των χρηµατοδοτου΄νται,
µεταξυ΄ α΄λλων, η παροχη΄ κατα΄ρτισης, αποκεντρωµε΄νες δρα΄σεις,
µικροε΄ργα, η προω΄θηση και η ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου, οµα΄δες
δρα΄σεων περιορισµε΄νης κλι΄µακας σε συγκεκριµε΄νο τοµε΄α, η
στη΄ριξη της διαχει΄ρισης ΄εργων / προγραµµα΄των και η τεχνικη΄
συνεργασι΄α.
8.
Στις ανωτε΄ρω περιπτω΄σεις, το ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ
δυ΄ναται να υποβα΄λει στον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας
πολυετε΄ς προ΄γραµµα, στο οποι΄ο καθορι΄ζονται οι γενικε΄ς γραµµε΄ς,
οι προβλεπο΄µενοι τυ΄ποι ενεργειω΄ν και η προτεινο΄µενη χρηµατοδοτικη΄ ανα΄ληψη υποχρεω΄σεων:
(α)

η απο΄φαση χρηµατοδο΄τησης για κα΄θε πολυετε΄ς προ΄γραµµα
λαµβα΄νεται απο΄ τον Κυ΄ριο ∆ιατα΄κτη. Η επιστολη΄ του
Κυ΄ριου ∆ιατα΄κτη προς τον Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη, µε την οποι΄α
γνωστοποιει΄ται αυτη΄ η απο΄φαση, αποτελει΄ τη συ΄µβαση
χρηµατοδο΄τησης· και

(β)

στο πλαι΄σιο των πολυετω΄ν προγραµµα΄των που εγκρι΄νονται
κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης η΄, ενδεχοµε΄νως,
ο φορε΄ας αποκεντρωµε΄νης συνεργασι΄ας στον οποι΄ον ΄εχουν
ανατεθει΄ αρµοδιο΄τητες για το σκοπο΄ αυτο΄ η΄, σε ειδικε΄ς
περιπτω΄σεις, α΄λλοι επιλε΄ξιµοι δικαιου΄χοι, θε΄τουν σε εφαρµογη΄ κα΄θε επιµε΄ρους δρα΄ση συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς
διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας και τους ο΄ρους της

Συ΄µβαση χρηµατοδο΄τησης
1.
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πεται α΄λλως στην παρου΄σα συµφωνι΄α, για
κα΄θε ΄εργο η΄ προ΄γραµµα που χρηµατοδοτει΄ται µε µη επιστρεπτε΄α
ενι΄σχυση απο΄ το Ταµει΄ο, καταρτι΄ζεται συ΄µβαση χρηµατοδο΄τησης
µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του η΄ των ενδιαφερο΄µενων Κρατω΄ν ΑΚΕ.
'Οταν ο α΄µεσος δικαιου΄χος δεν ει΄ναι Κρα΄τος ΑΚΕ, η Επιτροπη΄
επισηµοποιει΄ την απο΄φαση χρηµατοδο΄τησης µε΄σω της ανταλλαγη΄ς
επιστολω΄ν µε τον ενδιαφερο΄µενο δικαιου΄χο.
2.
Η συ΄µβαση χρηµατοδο΄τησης καταρτι΄ζεται µεταξυ΄ της
Επιτροπη΄ς και του η΄ των ενδιαφερο΄µενων Κρατω΄ν ΑΚΕ εντο΄ς των
60 ηµερω΄ν που ΄επονται της απο΄φασης του κοινοτικου΄ οργα΄νου
λη΄ψης αποφα΄σεων. Στη συ΄µβαση:
(α)

αποσαφηνι΄ζονται, ειδικο΄τερα, οι λεπτοµε΄ρειες που διε΄πουν
την ανα΄ληψη χρηµατοδοτικη΄ς υποχρε΄ωσης εκ µε΄ρους του
Ταµει΄ου, οι ρυθµι΄σεις και οι ο΄ροι της χρηµατοδο΄τησης καθω΄ς
και οι γενικε΄ς και ειδικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν το σχετικο΄
΄εργο η΄ προ΄γραµµα· επι΄σης η συ΄µβαση περιλαµβα΄νει το
χρονοδια΄γραµµα προβλε΄ψεων για την τεχνικη΄ εκτε΄λεση του
΄εργου η΄ του προγρα΄µµατος που περιε΄χεται στην προ΄ταση
χρηµατοδο΄τησης· και

(β)

προβλε΄πονται επαρκει΄ς πιστω΄σεις για την κα΄λυψη ενδεχο΄µενης αυ΄ξησης του κο΄στους και για απρο΄βλεπτες δαπα΄νες.

3.
Μετα΄ την υπογραφη΄ της συ΄µβασης χρηµατοδο΄τησης, οι
πληρωµε΄ς πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε το σχε΄διο χρηµατοδο΄τησης που καθορι΄ζεται σε αυτη΄ν. Οποιοδη΄ποτε µη αναµενο΄µενο
υπο΄λοιπο διαπιστωθει΄ κατα΄ το κλει΄σιµο των λογαριασµω΄ν ΄εργων
και προγραµµα΄των περιε΄ρχεται στο ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ
και τυγχα΄νει της ανα΄λογης λογιστικη΄ς εγγραφη΄ς στους λογαριασµου΄ς του Ταµει΄ου. Κα΄θε τε΄τοιο υπο΄λοιπο µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ τον τρο΄πο που προβλε΄πεται απο΄ τη συµφωνι΄α για τη
χρηµατοδο΄τηση ΄εργων και προγραµµα΄των.

'Αρθρο 18
Υπερβα΄σεις κο΄στους
1.
Μο΄λις διαφανει΄ το ενδεχο΄µενο υπε΄ρβασης πε΄ραν των ορι΄ων
της συ΄µβασης χρηµατοδο΄τησης, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης πληροφορει΄
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σχετικα΄ τον Κυ΄ριο ∆ιατα΄κτη µε΄σω του Προϊσταµε΄νου της Αντιπροσωπι΄ας, διευκρινι΄ζοντας τα µε΄τρα τα οποι΄α ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης
προτι΄θεται να λα΄βει για να καλυ΄ψει την υπε΄ρβαση σε σχε΄ση µε τις
διατεθει΄σες πιστω΄σεις, ει΄τε περιορι΄ζοντας την κλι΄µακα του ΄εργου
η΄ του προγρα΄µµατος ει΄τε προσφευ΄γοντας σε εθνικου΄ς η΄ σε α΄λλους
µη κοινοτικου΄ς πο΄ρους.
2.
Εα΄ν δεν αποφασιστει΄, σε συµφωνι΄α µε την Κοινο΄τητα, να
περιοριστει΄ η κλι΄µακα του ΄εργου η΄ του προγρα΄µµατος δρα΄σης η΄
εα΄ν δεν ει΄ναι δυνατο΄ να καλυφθει΄ απο΄ α΄λλους πο΄ρους, η υπε΄ρβαση
µπορει΄ να χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα µε΄χρι
ποσοστου΄ 20 % της ανα΄ληψης χρηµατοδοτικω΄ν υποχρεω΄σεων για
το συγκεκριµε΄νο ΄εργο η΄ προ΄γραµµα.

(i)

(iii) σε κοινε΄ς επιχειρη΄σεις η΄ οµι΄λους επιχειρη΄σεων η΄ εταιρειω΄ν των Κρατω΄ν ΑΚΕ η΄/και των κρατω΄ν µελω΄ν.
(β)

Αναδροµικη΄ χρηµατοδο΄τηση
1.
Προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η ταχει΄α ΄εναρξη των ΄εργων,
να αποφευχθου΄ν τα κενα΄ µεταξυ΄ διαδοχικω΄ν ΄εργων και να
αποτραπου΄ν οι καθυστερη΄σεις, τα Κρα΄τη ΑΚΕ δυ΄νανται, σε
συµφωνι΄α µε την Επιτροπη΄, κατα΄ τη χρονικη΄ στιγµη΄ κατα΄ την
οποι΄α ολοκληρω΄νεται η αξιολο΄γηση του ΄εργου και πριν ληφθει΄ η
απο΄φαση χρηµατοδο΄τησης:
να προκηρυ΄ξουν, για κα΄θε τυ΄πο συ΄µβασης, διαγωνισµου΄ς
που θα συνοδευ΄ονται απο΄ ανασταλτικη΄ ρη΄τρα· και

(β)

να προχρηµατοδοτη΄σουν δραστηριο΄τητες που αφορου΄ν την
΄εναρξη των προγραµµα΄των, προκαταρκτικη΄ και εποχιακη΄
εργασι΄α, παραγγελι΄ες εξοπλισµου΄ µε µακρα΄ προθεσµι΄α παρα΄δοσης καθω΄ς και ορισµε΄νες η΄δη διεξαγο΄µενες ενε΄ργειες. Οι
δαπα΄νες αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις διαδικασι΄ες
που προβλε΄πει η παρου΄σα συµφωνι΄α.

2.
Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς δεν θι΄γουν τις αρµοδιο΄τητες του κοινοτικου΄ οργα΄νου λη΄ψης αποφα΄σεων.
3.
Οι δαπα΄νες που πραγµατοποιου΄νται απο΄ Κρα΄τος ΑΚΕ
δυνα΄µει της παρου΄σας δια΄ταξης χρηµατοδοτου΄νται αναδροµικα΄
στο πλαι΄σιο του αντι΄στοιχου ΄εργου η΄ προγρα΄µµατος, µο΄λις
υπογραφει΄ η συ΄µβαση χρηµατοδο΄τησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

'Αρθρο 20
Επιλεξιµο΄τητα
Εκτο΄ς εα΄ν χορηγηθει΄παρε΄κκλιση, συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς ρυθµι΄σεις
για τις συµβα΄σεις η΄ το κατωτε΄ρω α΄ρθρο 22:
(α)

η συµµετοχη΄ στις διαδικασι΄ες διαγωνισµω΄ν και στις αναθε΄σεις
συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο ει΄ναι
ανοικτη΄, επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις:

στα φυσικα΄ προ΄σωπα, τις εταιρει΄ες η΄ επιχειρη΄σεις,
τους οργανισµου΄ς του δηµο΄σιου και του ευρυ΄τερου
δηµο΄σιου τοµε΄α των Kρατω΄ν ΑΚΕ και των κρατω
΄ν
µελω΄ν·

(ii) στους συνεταιρισµου΄ς και τα α΄λλα νοµικα΄ προ΄σωπα
δηµοσι΄ου η΄ ιδιωτικου΄ δικαι΄ου, των κρατω΄ν µελω΄ν η΄/και
των Κρατω΄ν ΑΚΕ· και

'Αρθρο 19

(α)
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Οι προµη΄θειες πρε΄πει να ει΄ναι καταγωγη΄ς της Κοινο΄τητας
η΄/και των Κρατω΄ν ΑΚΕ. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, ο ορισµο΄ς
της εννοι΄ας των «καταγο΄µενων προϊο΄ντων» η΄ «προϊο΄ντων
καταγωγη΄ς» αξιολογει΄ται σε συνα΄ρτηση µε τις σχετικε΄ς
διεθνει΄ς συµφωνι΄ες, στις δε προµη΄θειες καταγωγη΄ς της
Κοινο΄τητας συµπεριλαµβα΄νονται οι προµη΄θειες καταγωγη΄ς
των Υπερπο΄ντιων Χωρω΄ν και Εδαφω΄ν.

'Αρθρο 21
Συµµετοχη΄ επι΄ ΄ισοις ο΄ροις
Τα Κρα΄τη ΑΚΕ και η Επιτροπη΄ λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για
να εξασφαλι΄σουν τη µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ συµµετοχη΄, επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις, στις διαδικασι΄ες διαγωνισµω΄ν για τη συ΄ναψη συµβα΄σεων
΄εργων, προµηθειω΄ν και παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης
ενδεχοµε΄νως της λη΄ψης µε΄τρων µε στο΄χο:
(α)

να εξασφαλι΄ζουν, µε΄σω της Επι΄σηµης Εφηµερι΄δας των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, του ∆ιαδικτυ΄ου και των επι΄σηµων
εφηµερι΄δων ο΄λων των Κρατω΄ν ΑΚΕ, καθω΄ς και µε κα΄θε
α΄λλο κατα΄λληλο µε΄σο πληροφο΄ρησης, τη δηµοσι΄ευση των
προκηρυ΄ξεων διαγωνισµω΄ν·

(β)

να καταργη΄σουν τις πρακτικε΄ς που εισα΄γουν διακρι΄σεις η΄ τις
τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς που θα η΄ταν δυνατο΄ να παρεµποδι΄σουν την επι΄ ΄σοις
ι
ο΄ροις ευρει΄α συµµετοχη΄·

(γ)

να ενθαρρυ΄νουν τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ εταιρειω΄ν και επιχειρη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και των Κρατω΄ν ΑΚΕ·

(δ)

να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι ο΄λα τα κριτη΄ρια ανα΄θεσης αναφε΄ρονται
στο τευ΄χος δηµοπρα΄τησης· και

(ε)

να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η επιλεγει΄σα προσφορα΄ ανταποκρι΄νεται
στους ο΄ρους και τα κριτη΄ρια που ορι΄ζονται στο τευ΄χος
δηµοπρα΄τησης.

'Αρθρο 22
Παρε΄κκλιση
1.
Προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η καλυ΄τερη δυνατη΄ σχε΄ση
κο΄στους και αποτελεσµατικο΄τητας του συστη΄µατος, µπορει΄ να
επιτρε΄πεται στα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα υπηκο΄ους αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν εκτο΄ς ΑΚΕ να συµµετε΄χουν σε διαδικασι΄ες ανα΄θεσης
συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ την Κοινο΄τητα, κατο΄πιν
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αιτη΄σεων των ενδιαφερο΄µενων Κρατω΄ν ΑΚΕ. Τα ενδιαφερο΄µενα
Κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν στον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας, για
κα΄θε περι΄πτωση, τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες προκειµε΄νου να
αποφασι΄σει η Κοινο΄τητα την παραχω΄ρηση αυτη΄ς της παρε΄κκλισης,
αποδι΄δοντας ιδιαι΄τερη σηµασι΄α:

(δ)

συµβα΄σεις µε απευθει΄ας συµφωνι΄α, που συνεπα΄γονται απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α κατα΄ την οποι΄α δεν απαιτει΄ται η δηµοσι΄ευση σχετικη΄ς ανακοι΄νωσης, η δε Αναθε΄τουσα Αρχη΄ απευθυ΄νει προ΄σκληση συµµετοχη΄ς σε περιορισµε΄νο αριθµο΄
φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν· και

(α)

στη γεωγραφικη΄ θε΄ση του ενδιαφεροµε΄νου Κρα΄τους ΑΚΕ·

(ε)

(β)

στην ανταγωνιστικο΄τητα των αναδο΄χων, των προµηθευτω΄ν
και των συµβου΄λων των κρατω
΄ ν µελω΄ν και των Κρατω΄ν ΑΚΕ·

συ΄µβαση εκτε΄λεσης ΄εργων, η οποι΄α εκτελει΄ται απο΄ φορει΄ς
του δηµο΄σιου η΄ του ευρυ΄τερου δηµο΄σιου τοµε΄α και απο΄
υπηρεσι΄ες των ενδιαφερο΄µενων δικαιου΄χων Κρατω΄ν.

(γ)

στη µε΄ριµνα να αποφευχθει΄ η υπερβολικη΄ αυ΄ξηση του
κο΄στους εκτε΄λεσης των συµβα΄σεων·

(δ)

στις δυσκολι΄ες µεταφορα΄ς και στις καθυστερη΄σεις που
οφει΄λονται στις προθεσµι΄ες παρα΄δοσης και σε α΄λλα συναφη΄
προβλη΄µατα· και

(ε)

στην καταλληλο΄τερη και καλυ΄τερα προσαρµοσµε΄νη στις
τοπικε΄ς συνθη΄κες τεχνολογι΄α.

2.
Οι συµβα΄σεις που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο
συνα΄πτονται συ΄µφωνα µε τις ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
(α)

(i)

ο΄ταν η Κοινο΄τητα συµµετε΄χει στη χρηµατοδο΄τηση προγραµµα΄των περιφερειακη΄ς η΄ διαπεριφερειακη΄ς συνεργασι΄ας στα
οποι΄α συµµετε΄χουν τε΄τοιες χω΄ρες·

(β)

σε περι΄πτωση συγχρηµατοδο΄τησης ΄εργων και προγραµµα΄των·
και

(γ)

σε περι΄πτωση ενισχυ΄σεων ΄εκτακτης ανα΄γκης.

(iii) κα΄τω των 300 000 € ανατι΄θενται µε α΄µεση συµφωνι΄α,
η οποι΄α συνεπα΄γεται απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α χωρι΄ς
τη δηµοσι΄ευση σχετικη΄ς ανακοι΄νωσης.
(β)

συµβα΄σεις προµηθειω΄ν υ΄ψους:
(i)

α΄νω των 150 000 € ανατι΄θενται µε διεθνη΄ ανοικτο΄
διαγωνισµο΄·

(ii) µεταξυ΄ 30 000 € και 150 000 € ανατι΄θενται µε τοπικο΄
ανοικτο΄ διαγωνισµο΄· και

3.
Σε ΄εκτακτες περιπτω΄σεις και σε συµφωνι΄α µε την Επιτροπη΄,
τα γραφει΄α συµβου΄λων που διαθε΄τουν εµπειρογνω΄µονες υπηκο΄ους
τρι΄των χωρω΄ν µπορου΄ν να συµµετε΄χουν στις διαδικασι΄ες ανα΄θεσης
συµβα΄σεων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν.
'Αρθρο 23

α΄νω των 5 000 000 € ανατι΄θενται µε διεθνη΄ ανοικτο΄
διαγωνισµο΄·

(ii) µεταξυ΄ 300 000 € και 5 000 000 € ανατι΄θενται µε
τοπικο΄ ανοικτο΄ διαγωνισµο΄· και

2.
Η συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν στις διαδικασι΄ες ανα΄θεσης
συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ την Κοινο΄τητα µπορει΄
επι΄σης να επιτραπει΄:
(α)

συµβα΄σεις ΄εργων υ΄ψους:

(iii) κα΄τω των 30 000 € ανατι΄θενται µε α΄µεση συµφωνι΄α, η
οποι΄α συνεπα΄γεται απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α χωρι΄ς τη
δηµοσι΄ευση σχετικη΄ς ανακοι΄νωσης.
(γ)

συµβα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν υ΄ψους:

Ανταγωνισµο΄ς
(i)
1.
Προκειµε΄νου να απλουστευθου΄ν και να εκσυγχρονιστου΄ν οι
γενικοι΄ κανο΄νες και κανονισµοι΄ που διε΄πουν τον ανταγωνισµο΄ και
τις προτιµη΄σεις στο πλαι΄σιο δρα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄
το ΕΤΑ, οι συµβα΄σεις θα ανατι΄θενται µε ανοικτου΄ς και κλειστου΄ς
διαγωνισµου΄ς καθω΄ς και µε συµβα΄σεις πλαι΄σια, συµβα΄σεις µε
απευθει΄ας συµφωνι΄α και µε συµβα΄σεις εκτε΄λεσης ΄εργων µε αυτεπιστασι΄α, ως ακολου΄θως:
(α)

προκη΄ρυξη διεθνου΄ς ανοικτου΄ διαγωνισµου΄ µετα΄ τη δηµοσι΄ευση ανακοι΄νωσης για τη συ΄ναψη συ΄µβασης προµηθειω΄ν,
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας·

(β)

προκη΄ρυξη τοπικου΄ ανοικτου΄ διαγωνισµου΄ µε τη δηµοσι΄ευση
διακη΄ρυξης αποκλειστικα΄ στο δικαιου΄χο Κρα΄τος ΑΚΕ·

(γ)

προκη΄ρυξη διεθνου΄ς κλειστου΄ διαγωνισµου΄, στον οποι΄ο η
Αναθε΄τουσα Αρχη΄ καλει΄να συµµετα΄σχει περιορισµε΄νο αριθµο΄
υποψη΄φιων αναδο΄χων, µετα΄ τη δηµοσι΄ευση ανακοι΄νωσης
προπληροφο΄ρησης·

α΄νω των 200 000 € ανατι΄θενται µε διεθνη΄ κλειστο΄
διαγωνισµο΄, µετα΄ τη δηµοσι΄ευση σχετικη΄ς ανακοι΄νωσης·
και

(ii) κα΄τω των 200 000 € ανατι΄θενται µε α΄µεση συµφωνι΄α,
η οποι΄α συνεπα΄γεται απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α, η΄ µε
συ΄µβαση πλαι΄σιο.
3.
Οι συµβα΄σεις ΄εργων, προµηθειω΄ν και παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
υ΄ψους απο΄ 5 000 € και κα΄τω µπορει΄ να ανατι΄θενται απευθει΄ας
χωρι΄ς διαγωνισµο΄.
4.
Στην περι΄πτωση των κλειστω
΄ ν διαγωνισµω΄ν, το ενδιαφερο΄µενο η΄ τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ καταρτι΄ζουν, σε συµφωνι΄α
µε τον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας, περιορισµε΄νο πι΄νακα
δυνητικω΄ν υποψηφι΄ων αναδο΄χων, ενδεχοµε΄νως µετα΄ απο΄ διαδικασι΄α προεπιλογη΄ς που πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση τη δηµοσι΄ευση
σχετικη΄ς ανακοι΄νωσης.
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5.
Στην περι΄πτωση συµβα΄σεων µε απευθει΄ας συµφωνι΄α, το
ενδιαφερο΄µενο Κρα΄τος ΑΚΕ πραγµατοποιει΄ ελευ΄θερα τις συζητη΄σεις που θεωρει΄ σκο΄πιµες µε τους υποψηφι΄ους αναδο΄χους, οι
οποι΄οι περιλαµβα΄νονται σε κατα΄λογο που ΄εχει καταρτι΄σει συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 20 ΄εως 22, και αναθε΄τει τη συ΄µβαση
σε ο΄ποιον υποψη΄φιο επιλε΄ξει.

(α)

ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις ΄εργων αξι΄ας µικρο΄τερης των
5 000 000 €, οι υποψη΄φιοι ανα΄δοχοι των Κρατω΄ν ΑΚΕ
απολαυ΄ουν προτιµη΄σεως κατα΄ 10 % κατα΄ τη συ΄γκριση
προσφορω΄ν ισοδυ΄ναµης οικονοµικη΄ς, τεχνικη΄ς και διοικητικη΄ς ποιο΄τητας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τουλα΄χιστον το ΄ενα τε΄ταρτο
΄ ν κατα΄γονται απο΄ ΄ενα η΄
του κεφαλαι΄ου και των στελεχω
περισσο΄τερα Κρα΄τη ΑΚΕ·

6.
Τα Κρα΄τη ΑΚΕ δυ΄νανται να ζητη΄σουν απο΄ την Επιτροπη΄ να
διαπραγµατευτει΄, να καταρτι΄σει, να συνα΄ψει και να εκτελε΄σει
συµβα΄σεις υπηρεσιω΄ν εξ ονο΄µατο΄ς τους απευθει΄ας η΄ µε΄σω του
αρµο΄διου φορε΄α της.

(β)

ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις προµηθειω΄ν, ανεξα΄ρτητα απο΄ το
υ΄ψος τους, οι υποψη΄φιοι ανα΄δοχοι των Κρατω΄ν ΑΚΕ που
προτει΄νουν προµη΄θειες των οποι΄ων η συµβατικη΄ αξι΄α ει΄ναι
κατα΄ 50 % τουλα΄χιστον καταγωγη΄ς ΑΚΕ, απολαυ΄ουν προτι΄µησης κατα΄ 15 % κατα΄ τη συ΄γκριση προσφορω΄ν ισοδυ΄ναµης οικονοµικη΄ς, τεχνικη΄ς και διοικητικη΄ς ποιο΄τητας·

(γ)

ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν, δεδοµε΄νης
της απαιτου΄µενης εµπειρι΄ας, παρε΄χεται προτι΄µηση:

'Αρθρο 24
Εκτε΄λεση συµβα΄σεων µε αυτεπιστασι΄α

(i)

1.
Στην περι΄πτωση εκτε΄λεσης συµβα΄σεων µε αυτεπιστασι΄α, τα
΄εργα και προγρα΄µµατα εκτελου΄νται απο΄ φορει΄ς του δηµο΄σιου η΄
του ευρυ΄τερου δηµο΄σιου τοµε΄α η΄ απο΄ υπηρεσι΄ες του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους η΄ Κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ απο΄ το προ΄σωπο που ει΄ναι υπευ΄θυνο
για την εκτε΄λεση της δρα΄σης.
2.
Η Κοινο΄τητα συνεισφε΄ρει στις δαπα΄νες των υπηρεσιω΄ν τις
οποι΄ες αφορα΄ η χορη΄γηση του ελλει΄ποντος εξοπλισµου΄ η΄ του
υλικου΄ η΄/και των πο΄ρων που θα παρα΄σχουν τη δυνατο΄τητα
προ΄σληψης του απαιτου΄µενου προ΄σθετου προσωπικου΄, ο΄πως
εµπειρογνωµο΄νων υπηκο΄ων του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους ΑΚΕ η΄
α΄λλων Κρατω΄ν ΑΚΕ. Η συµµετοχη΄ της Κοινο΄τητας αφορα΄ µο΄νον
την κα΄λυψη του κο΄στους τυχο΄ν συµπληρωµατικω΄ν µε΄σων και
προσωρινω΄ν δαπανω΄ν εκτε΄λεσης, που περιορι΄ζονται µο΄νο στις
ανα΄γκες της υπο΄ εξε΄ταση δρα΄σης.

σε εµπειρογνω΄µονες, οργανισµου΄ς η΄ εταιρει΄ες συµβου΄λων των Κρατω΄ν ΑΚΕ, κατα΄ τη συ΄γκριση προσφορω΄ν
ισοδυ΄ναµης οικονοµικη΄ς και τεχνικη΄ς ποιο΄τητας,

(ii) σε προσφορε΄ς που υποβα΄λλονται απο΄ επιχει΄ρηση χω΄ρας
ΑΚΕ που συµµετε΄χει σε κοινοπραξι΄α µε Ευρωπαι΄ους
εται΄ρους, και
(iii) σε προσφορε΄ς που υποβα΄λλονται απο΄ Ευρωπαι΄ους
υποψη΄φιους αναδο΄χους µε υπεργολα΄βους η΄
εµπειρογνω΄µονες χω΄ρας ΑΚΕ.
(δ)

ο΄ταν εξετα΄ζεται το ενδεχο΄µενο να χρησιµοποιηθου΄ν υπεργολα΄βοι, ο επιλεγει΄ς ανα΄δοχος προτιµα΄ τα φυσικα΄ προ΄σωπα, τις
εταιρει΄ες και επιχειρη΄σεις των Κρατω΄ν ΑΚΕ που ει΄ναι σε θε΄ση
να εκτελε΄σουν τη συ΄µβαση υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους· και

(ε)

το Κρα΄τος ΑΚΕ µπορει΄, στο πλαι΄σιο διαδικασι΄ας διαγωνισµου΄, να προτει΄νει στους ενδεχο΄µενους υποψηφι΄ους αναδο΄χους τη συνδροµη΄ εταιρειω΄ν, επιχειρη΄σεων, εµπειρογνωµο΄νων
η΄ συµβου΄λων απο΄ α΄λλα Κρα΄τη ΑΚΕ, οι οποι΄οι επιλε΄γονται µε
κοινη΄ συµφωνι΄α. Αυτη΄ η συνεργασι΄α µπορει΄ να λα΄βει τη
µορφη΄ κοινη΄ς επιχει΄ρησης η΄ υπεργολαβι΄ας η΄ ακο΄µη επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης κατα΄ την απασχο΄ληση.

'Αρθρο 25
Συµβα΄σεις βοη΄θειας ΄εκτακτης ανα΄γκης
Ο τρο΄πος εκτε΄λεσης των συµβα΄σεων βοη΄θειας ΄εκτακτης ανα΄γκης
πρε΄πει να ει΄ναι προσαρµοσµε΄νος στο βαθµο΄ επει΄γοντος της
κατα΄στασης. Προς του΄το, το κρα΄τος ΑΚΕ µπορει΄, για ο΄λες τις
ενε΄ργειες που αφορου΄ν τη βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης, να επιτρε΄ψει,
εφο΄σον συµφωνει΄ ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας:

'Αρθρο 27
Ανα΄θεση συµβα΄σεων

(α)

την ανα΄θεση συµβα΄σεων µε απευθει΄ας συµφωνι΄α·

(β)

την εκτε΄λεση συµβα΄σεων µε αυτεπιστασι΄α·

1.
Με την επιφυ΄λαξη του ανωτε΄ρω α΄ρθρου 24, το Κρα΄τος ΑΚΕ
αναθε΄τει τη συ΄µβαση:

(γ)

την εκτε΄λεση απο΄ ειδικευµε΄νους οργανισµου΄ς· και

(α)

(δ)

την α΄µεση εκτε΄λεση απο΄ την Επιτροπη΄.

στον υποψη΄φιο ανα΄δοχο, του οποι΄ου η προσφορα΄ ΄εχει κριθει΄
συ΄µφωνη προς τις απαιτη΄σεις του τευ΄χους δηµοπρα΄τησης·

(β)

ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις ΄εργων και προµηθειω΄ν, στον
υποψη΄φιο ανα΄δοχο που ΄εχει υποβα΄λει την πλε΄ον συµφε΄ρουσα
προσφορα΄, αξιολογου΄µενη µε βα΄ση, µεταξυ΄ α΄λλων, τα κα΄τωθι
κριτη΄ρια:

'Αρθρο 26
Προτιµη΄σεις
Προκειµε΄νου να ευνοηθει΄ η µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ συµµετοχη΄ των
φυσικω΄ν η΄ νοµικω΄ν προσω΄πων των Κρατω΄ν ΑΚΕ στην εκτε΄λεση των
συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο, λαµβα΄νονται
τα κατα΄λληλα µε΄τρα για τη βελτιστοποι΄ηση των φυσικω΄ν πο΄ρων
και του ανθρω΄πινου δυναµικου΄ αυτω΄ν των κρατω΄ν. Προς τον
σκοπο΄ αυτο΄:

(i)

το ποσο΄ της προσφορα΄ς, τις δαπα΄νες λειτουργι΄ας και
συντη΄ρησης·

(ii) τα προσο΄ντα και τα εχε΄γγυα που παρε΄χει ο υποψη΄φιος,
την τεχνικη΄ αξι΄α της προσφορα΄ς καθω΄ς και την παροχη΄
τεχνικη΄ς εξυπηρε΄τησης µετα΄ την πω΄ληση εντο΄ς του
Κρα΄τους ΑΚΕ· και
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(iii) τη φυ΄ση της συ΄µβασης, τους ο΄ρους και τις προθεσµι΄ες
εκτε΄λεσης καθω΄ς και την προσαρµογη΄ στις επιτο΄πιες
συνθη΄κες.
(γ)

(β)

ο΄σον αφορα΄ τις συµβα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν, στον υποψη΄φιο που ΄εχει υποβα΄λει την πλε΄ον συµφε΄ρουσα προσφορα΄,
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη, µεταξυ΄ α΄λλων, του ποσου΄ της
προσφορα΄ς, της τεχνικη΄ς αξι΄ας της, της προτεινο΄µενης
οργα΄νωσης και µεθο΄δου παροχη΄ς των υπηρεσιω΄ν καθω΄ς
επι΄σης και της ικανο΄τητας, της ανεξαρτησι΄ας και της διαθεσιµο΄τητας του προτεινο΄µενου προσωπικου΄.

στην προσφορα΄ που προε΄ρχεται απο΄ Κρα΄τος ΑΚΕ· η΄

(β)

αν δεν υπα΄ρχει τε΄τοια προσφορα΄:
(i)

στην προσφορα΄ που επιτρε΄πει την καλυ΄τερη δυνατη΄
αξιοποι΄ηση των φυσικω΄ν πο΄ρων και του ανθρω΄πινου
δυναµικου΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ·

(ii) στην προσφορα΄ που επιτρε΄πει τις καλυ΄τερες δυνατο΄τητες αναθε΄σεως υπεργολαβι΄ας σε εταιρει΄ες, επιχειρη΄σεις
η΄ φυσικα΄ προ΄σωπα ΑΚΕ· η΄

'Αρθρο 30
΄ν
∆ιακανονισµο΄ς διαφορω
Ο διακανονισµο΄ς των διαφορω΄ν που ανακυ΄πτουν µεταξυ΄ των αρχω΄ν
ενο΄ς Κρα΄τους ΑΚΕ και ενο΄ς αναδο΄χου συ΄µβασης, προµηθευτη΄ η΄
παροχε΄α υπηρεσιω΄ν κατα΄ την εκτε΄λεση συ΄µβασης που χρηµατοδοτει΄ται απο΄ το Ταµει΄ο πραγµατοποιει΄ται ως εξη΄ς:
(α)

συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του συγκεκριµε΄νου
Κρα΄τους ΑΚΕ, εα΄ν προ΄κειται για εθνικη΄ συ΄µβαση· και

(β)

εα΄ν προ΄κειται για διεθνικη΄ συ΄µβαση:
(i)

'Αρθρο 28

εα΄ν τα µε΄ρη της συ΄µβασης το δε΄χονται, συ΄µφωνα µε
την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του συγκεκριµε΄νου Κρα΄τους ΑΚΕ
η΄ συ΄µφωνα µε τις καθιερωµε΄νες διεθνει΄ς πρακτικε΄ς του·
η΄

(ii) µε διαιτησι΄α συ΄µφωνα µε τους διαδικαστικου΄ς κανο΄νες
που θεσπι΄ζονται µε απο΄φαση του Συµβουλι΄ου των
Υπουργω΄ν κατα΄ την πρω
΄ τη συ΄νοδο΄ του µετα΄ την
υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατο΄πιν συστα΄σεως της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη
χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης που προβλε΄πεται στην
παρου΄σας συµφωνι΄α.

Γενικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις συµβα΄σεις

2.
Με΄χρις ο΄του θεσπιστου΄ν αυτε΄ς οι διαδικασι΄ες, εφαρµο΄ζονται
οι ισχυ΄οντες κανο΄νες του ΕΤΑ, ο΄πως περιλαµβα΄νονται στις
τρε΄χουσες γενικε΄ς ρυθµι΄σεις και στους γενικου΄ς ο΄ρους που διε΄πουν
τις συµβα΄σεις.

οι γενικοι΄ ο΄ροι συ΄ναψης συµβα΄σεων που προβλε΄πονται
απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του συγκεκριµε΄νου Κρα΄τους
ΑΚΕ η΄ οι συνη΄θεις πρακτικε΄ς που επικρατου΄ν σε αυτο΄
ο΄σον αφορα΄ τις διεθνει΄ς συµβα΄σεις· η΄

(ii) οποιοιδη΄ποτε α΄λλοι διεθνει΄ς γενικοι΄ ο΄ροι στον τοµε΄α
των συµβα΄σεων.

(iii) σε κοινοπραξι΄α φυσικω΄ν προσω΄πων, εταιρειω΄ν η΄ επιχειρη΄σεων απο΄ τα Κρα΄τη ΑΚΕ και την Κοινο΄τητα.

1.
Η ανα΄θεση συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους
πο΄ρους του Ταµει΄ου διε΄πεται απο΄ το παρο΄ν Παρα΄ρτηµα και τις
διαδικασι΄ες που θεσπι΄ζονται µε απο΄φαση του Συµβουλι΄ου των
Υπουργω΄ν κατα΄ την πρω΄τη συ΄νοδο΄ του µετα΄ την υπογραφη΄
της παρου΄σας συµφωνι΄ας, κατο΄πιν συστα΄σεως της επιτροπη΄ς
συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης. Οι
ως α΄νω διαδικασι΄ες πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος Παραρτη΄µατος και µε τους κοινοτικου΄ς κανο΄νες περι΄
κρατικω΄ν προµηθειω΄ν για τη συνεργασι΄α µε τρι΄τες χω΄ρες.

για τα συγχρηµατοδοτου΄µενα ΄εργα και προγρα΄µµατα η΄ σε
περι΄πτωση που ΄εχει παραχωρηθει΄ παρε΄κκλιση για την εκτε΄λεση απο΄ τρι΄τους η΄ σε περι΄πτωση συνοπτικη΄ς διαδικασι΄ας η΄
στις υπο΄λοιπες κατα΄λληλες περιπτω
΄ σεις, ο΄λοι οι α΄λλοι
γενικοι΄ ο΄ροι που ενδεχοµε΄νως ΄εχουν συµφωνηθει΄ απο΄ το
συγκεκριµε΄νο Κρα΄τος ΑΚΕ και την Κοινο΄τητα, η΄τοι:
(i)

2.
'Οταν δυ΄ο προσφορε΄ς αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµες βα΄σει
των προαναφερο΄µενων κριτηρι΄ων προτι΄µηση παρε΄χεται:
(α)
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'Αρθρο 31
Φορολογικε΄ς και τελωνειακε΄ς ρυθµι΄σεις
1.
Τα Κρα΄τη ΑΚΕ εφαρµο΄ζουν ως προς τις συµβα΄σεις που
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ την Κοινο΄τητα φορολογικο΄ και τελωνειακο΄
καθεστω΄ς τουλα΄χιστον εξι΄σου ευνοϊκο΄ µε το καθεστω
΄ ς του µα΄λλον
ευνοου΄µενου κρα΄τους η΄ των διεθνω΄ν αναπτυξιακω΄ν οργανισµω΄ν
µε τους οποι΄ους ΄εχουν σχε΄σεις. Για τον προσδιορισµο΄ του
καθεστω΄τος του µα΄λλον ευνοου΄µενου κρα΄τους (ΜΕΚ) δεν λαµβα΄νεται υπο΄ψη το καθεστω
΄ ς που εφαρµο΄ζει το οικει΄ο Κρα΄τος ΑΚΕ
΄εναντι των α΄λλων Κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ α΄λλων αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν.

'Αρθρο 29
Γενικοι΄ ο΄ροι για τις συµβα΄σεις
Την εκτε΄λεση των συµβα΄σεων ΄εργων, προµηθειω΄ν και υπηρεσιω΄ν
που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο διε΄πουν:
(α)

οι γενικοι΄ ο΄ροι που εφαρµο΄ζονται στις συµβα΄σεις που
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Ταµει΄ο, οι οποι΄οι θεσπι΄ζονται µε
απο΄φαση του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν κατα΄ την πρω΄τη
συ΄νοδο΄ του µετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
κατο΄πιν συστα΄σεως της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για
τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης· η΄

2.
Με την επιφυ΄λαξη των ανωτε΄ρω διατα΄ξεων, στις συµβα΄σεις
που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ την Κοινο΄τητα εφαρµο΄ζεται το εξη΄ς
καθεστω΄ς:
(α)

οι συµβα΄σεις δεν υπο΄κεινται εντο΄ς του δικαιου΄χου Κρα΄τους
ΑΚΕ σε τε΄λη χαρτοση΄µου και καταχωρη΄σεως ου΄τε σε φορολογικε΄ς εισφορε΄ς ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος, υφιστα΄µενες η΄
µελλοντικε΄ς· εντου΄τοις, αυτε΄ς οι συµβα΄σεις καταχωρου΄νται
συ΄µφωνα µε την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α στο Κρα΄τος ΑΚΕ και η
καταχω΄ρηση µπορει΄ να συνεπα΄γεται την καταβολη΄ τελω΄ν, τα
οποι΄α αντιστοιχου΄ν σε αποζηµι΄ωση για τις παρεχο΄µενες
υπηρεσι΄ες·
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τα κε΄ρδη η΄/και τα ΄εσοδα απο΄ την εκτε΄λεση των συµβα΄σεων
φορολογου΄νται συ΄µφωνα µε το εσωτερικο΄ φορολογικο΄
καθεστω΄ς του οικει΄ου Κρα΄τους ΑΚΕ, εφο΄σον τα φυσικα΄ η΄
νοµικα΄ προ΄σωπα που πραγµατοποι΄ησαν τα κε΄ρδη η΄/και τα
΄εσοδα ει΄ναι µονι΄µως εγκατεστηµε΄να στο κρα΄τος αυτο΄ η΄
εφο΄σον η εκτε΄λεση της συ΄µβασης διαρκει΄ περισσο΄τερο απο΄
΄εξι µη΄νες·

(γ)

οι επιχειρη΄σεις οι οποι΄ες, προκειµε΄νου να εκτελε΄σουν συµβα΄σεις ΄εργων, πρε΄πει να εισαγα΄γουν επαγγελµατικο΄ εξοπλισµο΄,
µπορου΄ν να κα΄νουν χρη΄ση ως προς αυτο΄ν τον εξοπλισµο΄ και
κατο΄πιν αιτη΄σεω΄ς τους το συ΄στηµα προσωρινη΄ς εισαγωγη΄ς,
ο΄πως καθορι΄ζεται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του δικαιου΄χου
κρα΄τους ΑΚΕ·

(δ)

ο επαγγελµατικο΄ς εξοπλισµο΄ς που ει΄ναι απαραι΄τητος για τη
διεκπεραι΄ωση των υποχρεω΄σεων που ορι΄ζονται σε συµβα΄σεις
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν εισα΄γεται προσωρινα΄ στο δικαιου΄χο η΄
στα δικαιου΄χα Κρα΄τη ΑΚΕ, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ τους
νοµοθεσι΄α, µε απαλλαγη΄ απο΄ φο΄ρους, εισαγωγικου΄ς η΄ α΄λλους
δασµου΄ς και α΄λλες φορολογικε΄ς επιβαρυ΄νσεις ισοδυ΄ναµου
αποτελε΄σµατος, εφο΄σον αυτοι΄ οι δασµοι΄ και επιβαρυ΄νσεις
δεν αποτελου΄ν αµοιβη΄ για παρασχεθει΄σες υπηρεσι΄ες·

(ε)

οι εισαγωγε΄ς που πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο συµβα΄σεων
προµηθειω΄ν στο δικαιου΄χο Κρα΄τος ΑΚΕ απαλλα΄σσονται
εισαγωγικω΄ν και α΄λλων δασµω΄ν, φο΄ρων η΄ φορολογικω΄ν
επιβαρυ΄νσεων ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος. Η συ΄µβαση προµηθειω΄ν καταγωγη΄ς του οικει΄ου Κρα΄τους ΑΚΕ συνα΄πτεται µε
βα΄ση την εργοστασιακη΄ τιµη΄ των προµηθευο΄µενων ειδω
΄ ν,
ενδεχοµε΄νως προσαυξηµε΄νη κατα΄ τις φορολογικε΄ς επιβαρυ΄νσεις που επιβα΄λλονται, κατα΄ περι΄πτωση, σε αυτα΄ τα ει΄δη στο
Κρα΄τος ΑΚΕ·

(στ) οι αγορε΄ς καυσι΄µων, λιπαντικω΄ν και ασφαλτικου΄ συνδετικου΄
υλικου΄ και γενικα΄ ο΄λων των υλικω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
κατα΄ την εκτε΄λεση µιας συµβα΄σεως ΄εργων, θεωρου΄νται ο΄τι
πραγµατοποιη΄θηκαν στην τοπικη΄ αγορα΄ και υπο΄κεινται στο
φορολογικο΄ καθεστω΄ς που ισχυ΄ει συ΄µφωνα µε την εθνικη΄
νοµοθεσι΄α του δικαιου΄χου Κρα΄τους ΑΚΕ· και
(ζ)

'Αρθρο 33
Λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς
1.
Με την επιφυ΄λαξη αξιολογη΄σεων στις οποι΄ες προβαι΄νουν τα
Κρα΄τη ΑΚΕ η΄ η Επιτροπη΄, αυτο΄ το ΄εργο θα διεκπεραιω
΄ νεται απο΄
κοινου΄ απο΄ το Κρα΄τος η΄ τα Κρα΄τη ΑΚΕ και την Κοινο΄τητα. Η
επιτροπη΄ συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης διασφαλι΄ζει τον κοινο΄ χαρακτη΄ρα των κοινω΄ν δρα΄σεων παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης Προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η
αποστολη΄ της επιτροπη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, η Επιτροπη΄ και η Γενικη΄ Γραµµατει΄α ΑΚΕ
προετοιµα΄ζουν και εφαρµο΄ζουν τις κοινε΄ς δρα΄σεις παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης και υποβα΄λλουν σχετικε΄ς εκθε΄σεις στην
ως α΄νω επιτροπη΄. Η επιτροπη΄ συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τη
χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης καθορι΄ζει, κατα΄ την πρω΄τη
συνεδρι΄αση΄ της µετα΄ την υπογραφη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τις
λειτουργικε΄ς λεπτοµε΄ρειες µε τις οποι΄ες διασφαλι΄ζεται ο κοινο΄ς
χαρακτη΄ρας των δρα΄σεων και εγκρι΄νει, σε ετη΄σια βα΄ση, το
προ΄γραµµα εργασι΄ας.
2.
Οι δραστηριο΄τητες παρακολου΄θησης και αξιολο΄γησης
αποσκοπου΄ν κυρι΄ως στα εξη΄ς:
(α)

να παρε΄χουν τακτικε΄ς και ανεξα΄ρτητες αξιολογη΄σεις των
δρα΄σεων και του δραστηριοτη΄των του Ταµει΄ου, συγκρι΄νοντας
τα αποτελε΄σµατα µε τους αρχικου΄ς στο΄χους. και, µε αυτο΄ν
τον τρο΄πο,

(β)

να προσφε΄ρουν στα Κρα΄τη ΑΚΕ, στην Επιτροπη΄ και στα µικτα΄
ο΄ργανα τη δυνατο΄τητα να αξιοποιου΄ν την κτηθει΄σα εµπειρι΄α
κατα΄ τον σχεδιασµο΄ και την εκτε΄λεση µελλοντικω΄ν πολιτικω΄ν
και δρα΄σεων.

προσωπικα΄ και οικιακα΄ ει΄δη εισαγο΄µενα για προσωπικη΄
χρη΄ση απο΄ φυσικα΄ προ΄σωπα, εκτο΄ς των προσλαµβανο΄µενων
΄ σεων
επιτο΄που, επιφορτισµε΄να µε την εκτε΄λεση των υποχρεω
που ορι΄ζονται σε συµβα΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν και απο΄ τα
µε΄λη της οικογενει΄ας τους, απαλλα΄σσονται απο΄ εισαγωγικου΄ς
και α΄λλους δασµου΄ς, φο΄ρους και α΄λλες φορολογικε΄ς επιβαρυ΄νσεις ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος, εντο΄ς των ορι΄ων της
εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας του δικαιου΄χου Κρα΄τους ΑΚΕ.

3.
Κα΄θε ζη΄τηµα που δεν καλυ΄πτεται απο΄ τις ανωτε΄ρω διατα΄ξεις
περι΄ φορολογικω΄ν και τελωνειακω΄ν ρυθµι΄σεων, εξακολουθει΄ να
διε΄πεται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του οικει΄ου Κρα΄τους ΑΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

'Αρθρο 32
Στο΄χοι
Η παρακολου΄θηση και η αξιολο΄γηση συνι΄στανται στην τακτικη΄
αποτι΄µηση των αναπτυξιακω΄ν δρα΄σεων (προετοιµασι΄α, εκτε΄λεση
και µεταγενε΄στερες ενε΄ργειες) µε στο΄χο τη βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας των εν εξελι΄ξει και των µελλοντικω΄ν δρα΄σεων
ανα΄πτυξης.

15.12.2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

'Αρθρο 34
Κυ΄ριος διατα΄κτης
1.
Η Επιτροπη΄ ορι΄ζει τον Κυ΄ριο ∆ιατα΄κτη του Ταµει΄ου, ο
οποι΄ος ει΄ναι υπευ΄θυνος για την διαχει΄ριση των πο΄ρων του. Ο
Κυ΄ριος ∆ιατα΄κτης ει΄ναι υπευ΄θυνος για την ανα΄ληψη υποχρεω΄σεων,
τη ρευστοποι΄ηση, την ΄εγκριση και τη λογιστικη΄ παρακολου΄θηση
της δαπα΄νης στο πλαι΄σιο του Ταµει΄ου.
2.

Για το σκοπο΄ αυτο΄, ο κυ΄ριος διατα΄κτης:

(α)

αναλαµβα΄νει, ρευστοποιει΄ και εντε΄λλεται τις δαπα΄νες και
παρακολουθει΄ λογιστικα΄ τις αναλη΄ψεις υποχρεω΄σεων και τις
εντολε΄ς πληρωµη΄ς·

(β)

µεριµνα΄ για την τη΄ρηση των αποφα΄σεων χρηµατοδο΄τησης·
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(γ)

σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τον Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη, λαµβα΄νει τις
αποφα΄σεις ανα΄ληψης υποχρεω΄σεων και τα χρηµατοοικονοµικα΄ µε΄τρα που φαι΄νονται απαραι΄τητα για την εξασφα΄λιση,
απο΄ οικονοµικη΄ και τεχνικη΄ α΄ποψη, της ορθη΄ς εκτε΄λεσης των
εγκεκριµε΄νων δρα΄σεων·

(δ)

καταρτι΄ζει τα τευ΄χη δηµοπρα΄τησης πριν την προκη΄ρυξη:
(i)

διεθνου΄ς ανοικτου΄ διαγωνισµου΄, και

(ε)

εγκρι΄νει τις προτα΄σεις ανα΄θεσης συµβα΄σεων, µε την επιφυ΄λαξη των αρµοδιοτη΄των τις οποι΄ες ασκει΄ ο Προϊστα΄µενος της
Αντιπροσωπι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 36·

(στ) εξασφαλι΄ζει τη δηµοσι΄ευση σε ευ΄λογο χρο΄νο των προκηρυ΄ξεων διεθνω΄ν διαγωνισµω΄ν.
3.
Ο Κυ΄ριος ∆ιατα΄κτης ανακοινω΄νει, στο τε΄λος κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, λεπτοµερη΄ ισολογισµο΄ του Ταµει΄ου, στον οποι΄ο
αναφε΄ρεται το υπο΄λοιπο των συνεισφορω΄ν που κατε΄βαλαν σε αυτο΄
τα κρα΄τη µε΄λη καθω΄ς και οι συνολικε΄ς εκταµιευ΄σεις για κα΄θε
κεφα΄λαιο χρηµατοδο΄τησης.

'Αρθρο 35

διαβιβα΄ζει τα αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης και την προ΄ταση
ανα΄θεσης της συ΄µβασης στον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας προς ΄εγκριση εντο΄ς των προθεσµιω΄ν που τα΄σσονται στο
α΄ρθρο 36·

(στ) ρευστοποιει΄ και εντε΄λλεται τις δαπα΄νες εντο΄ς των ορι΄ων των
πο΄ρων που του ΄εχουν διατεθει΄· και
(ζ)

(ii) διεθνου΄ς κλειστου΄ διαγωνισµου΄ µε προεπιλογη΄ των
υποψηφι΄ων αναδο΄χων.
(ε)
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κατα΄ τη δια΄ρκεια των εργασιω΄ν εκτε΄λεσης, λαµβα΄νει τα
απαραι΄τητα µε΄τρα προσαρµογη΄ς, προκειµε΄νου να διασφαλι΄σει, απο΄ οικονοµικη΄ και τεχνικη΄ α΄ποψη, την ορθη΄ εκτε΄λεση
των εγκεκριµε΄νων ΄εργων και προγραµµα΄των.

2.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της εκτε΄λεσης των εργασιω΄ν και µε την
επιφυ΄λαξη της απαιτου΄µενης ενηµε΄ρωσης του Προϊσταµε΄νου της
Αντιπροσωπι΄ας, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης λαµβα΄νει αποφα΄σεις:
(α)

για τις τεχνικε΄ς προσαρµογε΄ς και τροποποιη΄σεις λεπτοµερειακου΄ χαρακτη΄ρα, εφο΄σον αυτε΄ς δεν επηρεα΄ζουν τις τεχνικε΄ς
λυ΄σεις που αποφασι΄στηκαν και παραµε΄νουν εντο΄ς των ορι΄ων
του αποθεµατικου΄ που προβλε΄πεται για προσαρµογε΄ς·

(β)

για τροποποιη΄σεις των προϋπολογισµω΄ν δαπα΄νης κατα΄ το
στα΄διο της εκτε΄λεσης·

(γ)

για µεταφορε΄ς απο΄ α΄ρθρο σε α΄ρθρο εντο΄ς των προϋπολογισµω΄ν δαπα΄νης·

(δ)

για τις αλλαγε΄ς του το΄που εγκατα΄στασης προκειµε΄νου
για ΄εργα η΄ προγρα΄µµατα πολλαπλω΄ν µονα΄δων, ο΄ταν αυτο΄
δικαιολογει΄ται για τεχνικου΄ς, οικονοµικου΄ς η΄ κοινωνικου΄ς
λο΄γους·

(ε)

για την επιβολη΄ η΄ την α΄φεση ποινω΄ν λο΄γω καθυστε΄ρησης·

Εθνικο΄ς διατα΄κτης
1.
Η κυβε΄ρνηση κα΄θε Κρα΄τους ΑΚΕ ορι΄ζει ΄εναν Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη, ο οποι΄ος την εκπροσωπει΄ για ο΄λες τις δρα΄σεις που
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους πο΄ρους του Ταµει΄ου, τους οποι΄ους
διαχειρι΄ζονται η Επιτροπη΄ και η Τρα΄πεζα. Ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης
δυ΄ναται να µεταβιβα΄σει µε΄ρος των αρµοδιοτη΄των του· πληροφορει΄
τον Κυ΄ριο ∆ιατα΄κτη για κα΄θε τε΄τοια µεταβι΄βαση. Ο Εθνικο΄ς
∆ιατα΄κτης:
(α)

ει΄ναι υπευ΄θυνος, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τον Προϊστα΄µενο
της Αντιπροσωπι΄ας, για την προετοιµασι΄α, την υποβολη΄ και
την αξιολο΄γηση των ΄εργων και προγραµµα΄των·

(β)

(στ) για τις πρα΄ξεις αποδε΄σµευσης των εγγυη΄σεων·
(ζ)

για τις αγορε΄ς αγαθω΄ν, ανεξαρτη΄τως της καταγωγη΄ς τους,
στην εγχω΄ρια αγορα΄·

σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας,
δηµοσιευ΄ει προκηρυ΄ξεις τοπικω΄ν ανοικτω΄ν διαγωνισµω΄ν,
δε΄χεται τις τοπικε΄ς και διεθνει΄ς προσφορε΄ς (ανοικτη΄ και
κλειστη΄ διαδικασι΄α), προεδρευ΄ει των εργασιω΄ν εξε΄ταση΄ς τους,
ορι΄ζει το αποτε΄λεσµα αυτη΄ς της εξε΄τασης, υπογρα΄φει τις
συµβα΄σεις και τους προ΄σθετους ο΄ρους και εγκρι΄νει τις
δαπα΄νες·

(η)

για τη χρη΄ση υλικω΄ν και µηχανηµα΄των εργοταξι΄ου µη
καταγο΄µενων απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ τα Κρα΄τη ΑΚΕ, ο΄ταν δεν
υφι΄σταται συγκρι΄σιµη παραγωγη΄ στα κρα΄τη µε΄λη και στα
Κρα΄τη ΑΚΕ·

(θ)

για τις υπεργολαβι΄ες·

(γ)

πριν τη δηµοσι΄ευση προκηρυ΄ξεων τοπικω΄ν ανοικτω΄ν διαγωνισµω΄ν, υποβα΄λλει τον σχετικο΄ φα΄κελο στον Προϊστα΄µενο
της Αντιπροσωπι΄ας, ο οποι΄ος παρε΄χει την ΄εγκριση΄ του εντο΄ς
30 ηµερω΄ν·

(ι)

(δ)

ολοκληρω΄νει την εξε΄ταση των προσφορω΄ν κατα΄ την δια΄ρκεια
της προθεσµι΄ας ισχυ΄ος των προσφορω΄ν, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
το χρονικο΄ δια΄στηµα που απαιτει΄ται για την ΄εγκριση των
συµβα΄σεων·

για την τελικη΄ παραλαβη΄ του ΄εργου, εφο΄σον ο Προϊστα΄µενος
της Αντιπροσωπι΄ας παρευρι΄σκεται στις προσωρινε΄ς παραλαβε΄ς, θεωρει΄ τα αντι΄στοιχα πρακτικα΄ και, κατα΄ περι΄πτωση,
παρευρι΄σκεται στις τελικε΄ς παραλαβε΄ς, ιδι΄ως ο΄ταν η ΄εκταση
των επιφυλα΄ξεων που διατυπω΄θηκαν κατα΄ την προσωρινη΄
παραλαβη΄ επιβα΄λλει σηµαντικε΄ς προ΄σθετες εργασι΄ες· και

(ια) για την προ΄σληψη συµβου΄λων και α΄λλων εµπειρογνωµο΄νων
σε θε΄µατα τεχνικη΄ς βοη΄θειας.
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'Αρθρο 36
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(ii) η επιλεγει΄σα προσφορα΄ πληροι΄ ο΄λα τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς που ορι΄ζονταν στα τευ΄χη δηµοπρα΄τησης· και

Προϊστα΄µενος της αντιπροσωπι΄ας
(iii) η επιλεγει΄σα προσφορα΄ δεν υπερβαι΄νει τις πιστω΄σεις
που διατι΄θενται για τη συ΄µβαση.
1.
Η Επιτροπη΄ αντιπροσωπευ΄εται σε κα΄θε Κρα΄τος ΑΚΕ η΄
περιφερειακη΄ οµα΄δα κρατω΄ν που το ζητει΄ρητω΄ς απο΄ αντιπροσωπι΄α,
η οποι΄α διευθυ΄νεται απο΄ Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας µε την
΄εγκριση του η΄ των ενδιαφερο΄µενων Κρατω΄ν ΑΚΕ. Στην περι΄πτωση
ορισµου΄ Προϊσταµε΄νου της Αντιπροσωπι΄ας σε µια οµα΄δα Κρατω΄ν
ΑΚΕ, λαµβα΄νονται τα κατα΄λληλα µε΄τρα ω΄στε ο εν λο΄γω Προϊστα΄µενος να αντιπροσωπευ΄εται στα α΄λλα κρα΄τη, εκτο΄ς απο΄ εκει΄νο στο
οποι΄ο κατοικει΄, απο΄ Αναπληρωτη΄ που να διαµε΄νει σε καθε΄να απο΄
τα κρα΄τη αυτα΄. Ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας εκπροσωπει΄
την Επιτροπη΄ σε ο΄λους τους τοµει΄ς αρµοδιοτη΄των της και σε ο΄λες
τις δραστηριο΄τητε΄ς της.

(η)

ο΄ταν δεν πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις της παραγρα΄φου (ζ),
διαβιβα΄ζει την προ΄ταση στον Κυ΄ριο ∆ιατα΄κτη, ο οποι΄ος
αποφασι΄ζει εντο΄ς 60 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς
της απο΄ τον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας. 'Οταν το υ΄ψος
΄ σεις που
της επιλεγει΄σας προσφορα΄ς υπερβαι΄νει τις πιστω
διατι΄θενται για τη συ΄µβαση, ο Κυ΄ριος ∆ιατα΄κτης λαµβα΄νει,
µετα΄ την ΄εγκριση της συ΄µβασης, τις απαραι΄τητες αποφα΄σεις
ανα΄ληψης υποχρεω΄σεων·

(θ)

εγκρι΄νει τις συµβα΄σεις και τους προϋπολογισµου΄ς ΄εργων σε
περι΄πτωση εκτε΄λεσης των συµβα΄σεων απο΄ τις διοικητικε΄ς
υπηρεσι΄ες µε αυτεπιστασι΄α, τους προ΄σθετους ο΄ρους τους
καθω΄ς και τις εντολε΄ς πληρωµω΄ν που χορηγει΄ ο Εθνικο΄ς
∆ιατα΄κτης·

(ι)

βεβαιω΄νεται ο΄τι τα ΄εργα και προγρα΄µµατα που χρηµατοδοτου΄νται µε πο΄ρους του Ταµει΄ου τους οποι΄ους διαχειρι΄ζεται η
Επιτροπη΄ εκτελου΄νται σωστα΄ απο΄ οικονοµικη΄ και τεχνικη΄
α΄ποψη·

2.
Προς αυτο΄ν τον σκοπο΄ και σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τον
Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη, ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας:
(α)

κατο΄πιν αιτη΄σεως του ενδιαφερο΄µενου Κρα΄τους ΑΚΕ, συµµετε΄χει και προσφε΄ρει τη συνδροµη΄ του κατα΄ την προετοιµασι΄α
΄εργων και προγραµµα΄των καθω΄ς και κατα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις συµβα΄σεων τεχνικη΄ς βοη΄θειας·

(β)

συµµετε΄χει στην αξιολο΄γηση ΄εργων και προγραµµα΄των καθω΄ς
και στην κατα΄ρτιση των τευχω΄ν δηµοπρα΄τησης και αναζητει΄
τρο΄πους απλου΄στευσης της αξιολο΄γησης των ΄εργων και
προγραµµα΄των και των διαδικασιω΄ν εκτε΄λεσης·

(γ)

προετοιµα΄ζει τις προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης·

(δ)

εγκρι΄νει, πριν αυτε΄ς δηµοσιευθου΄ν απο΄ τον Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη,
τις διακηρυ΄ξεις τοπικω΄ν ανοικτω΄ν διαγωνισµω΄ν και τους
φακε΄λους συµβα΄σεων για τη χορη΄γηση ενισχυ΄σεων ΄εκτακτης
ανα΄γκης, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς
τους σε αυτο΄ν απο΄ τον Εθνικο΄ ∆ιατα΄κτη·

(ε)

παρευρι΄σκεται στην αποσφρα΄γιση των προσφορω΄ν και λαµβα΄νει αντι΄γραφα αυτω΄ν, καθω΄ς και των αποτελεσµα΄των της
εξε΄ταση΄ς τους·

(στ) εγκρι΄νει, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν, την προ΄ταση του Εθνικου΄ ∆ιατα΄κτη για την ανα΄θεση συµβα΄σεων στο πλαι΄σιο τοπικω΄ν
ανοικτω΄ν διαγωνισµω΄ν, συµβα΄σεων µε απευθει΄ας συµφωνι΄α,
συµβα΄σεων ενισχυ΄σεων ΄εκτακτης ανα΄γκης, συµβα΄σεων
παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν και εκτε΄λεσης ΄εργων υ΄ψους κα΄τω των
5 εκατ. €, καθω΄ς και συµβα΄σεων προµηθειω΄ν υ΄ψους κα΄τω
του 1 εκατ. €·

(ια) συνεργα΄ζεται µε τις εθνικε΄ς αρχε΄ς του Κρα΄τους ΑΚΕ στο
οποι΄ο αντιπροσωπευ΄ει την Επιτροπη΄, αξιολογω΄ντας τακτικα΄
τις δρα΄σεις·
(ιβ) κοινοποιει΄ στο Κρα΄τος ΑΚΕ κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α η΄
΄εγγραφο σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, ιδι΄ως δε ο΄σον
αφορα΄ τα κριτη΄ρια εξε΄τασης και αξιολο΄γησης των
προσφορω΄ν· και
(ιγ) ενηµερω΄νει σε τακτικη΄ βα΄ση τις εθνικε΄ς αρχε΄ς για τις
κοινοτικε΄ς δραστηριο΄τητες που µπορει΄ να ενδιαφε΄ρουν α΄µεσα
τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των Κρατω΄ν ΑΚΕ.
3.
Ο Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας λαµβα΄νει τις απαραι΄τητες οδηγι΄ες και εξουσι΄ες για να διευκολυ΄νει και να επιταχυ΄νει ο΄λες
τις εργασι΄ες που εκτελου΄νται δυνα΄µει της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
Κα΄θε περαιτε΄ρω ανα΄θεση εξουσιω΄ν διοικητικου΄ η΄/και χρηµατοδοτικου΄ χαρακτη΄ρα στον Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας, πε΄ραν
αυτω΄ν που περιγρα΄φονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, πρε΄πει να γνωστοποιει στους Εθνικου΄ς ∆ιατα΄κτες και στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν.
΄ται

'Αρθρο 37
΄ν
Πληρωµε΄ς και εντεταλµε΄νοι φορει΄ς πληρωµω

(ζ)

ο΄σον αφορα΄ ο΄λες τις α΄λλες συµβα΄σεις που δεν περιλαµβα΄νονται στα ανωτε΄ρω, εγκρι΄νει εντο΄ς 30 ηµερω΄ν την προ΄ταση
του Εθνικου΄ ∆ιατα΄κτη για την ανα΄θεση της συ΄µβασης, εφο΄σον
πληρου΄νται οι ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
(i)

η επιλεγει΄σα προσφορα΄ ει΄ναι η χαµηλο΄τερη απο΄ αυτε΄ς
που πληρου΄σαν τις απαιτη΄σεις των τευχω΄ν
δηµοπρα΄τησης·

1.
Για την εκτε΄λεση πληρωµω΄ν στα εθνικα΄ νοµι΄σµατα των
Κρατω΄ν ΑΚΕ, ανοι΄γονται σε κα΄θε Κρα΄τος ΑΚΕ λογαριασµοι΄ στο
ο΄νοµα της Επιτροπη΄ς, στο νο΄µισµα ενο΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ σε
ευρω΄, και σε εθνικο΄ δηµο΄σιο η΄ ηµιδηµο΄σιο χρηµατοπιστωτικο΄
ι
το οποι΄ο επιλε΄γεται µε συµφωνι΄α µεταξυ΄ του εν λο΄γω
΄δρυµα
Κρα΄τους ΑΚΕ και της Επιτροπη΄ς. Το ως α΄νω ΄δρυµα
ι
ασκει΄
καθη΄κοντα εθνικου΄ εντεταλµε΄νου φορε΄α πληρωµω΄ν.
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2.
Οι υπηρεσι΄ες που παρε΄χει ο εθνικο΄ς εντεταλµε΄νος φορε΄ας
πληρωµω΄ν δεν αµει΄βονται, τα δε κατατεθειµε΄να κεφα΄λαια δεν
αποφε΄ρουν το΄κους. Οι τοπικοι΄ λογαριασµοι΄ τροφοδοτου΄νται απο΄
την Κοινο΄τητα στο νο΄µισµα ενο΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ σε ευρω΄, µε
βα΄ση εκτιµη΄σεις για τις µελλοντικε΄ς ταµειακε΄ς ανα΄γκες, και αρκετα΄
΄εγκαιρα ω΄στε να αποφευ΄γεται η υποχρε΄ωση προχρηµατοδο΄τησης
απο΄ τα Κρα΄τη ΑΚΕ και να αποτρε΄πονται καθυστερη΄σεις στις
εκταµιευ΄σεις.

3.
Για την εκτε΄λεση πληρωµω΄ν σε ευρω΄, ανοι΄γονται σε χρηµατοπιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα στα κρα΄τη µε΄λη λογαριασµοι΄ σε ευρω΄ στο
ο΄νοµα της Επιτροπη΄ς. Τα ως α΄νω ιδρυ΄µατα ασκου΄ν καθη΄κοντα
εντεταλµε΄νων φορε΄ων πληρωµω΄ν στην Ευρω΄πη.

΄ πη θα
4.
Οι πληρωµε΄ς απο΄ τους λογαριασµου΄ς στην Ευρω
πραγµατοποιου΄νται µε οδηγι΄ες της Επιτροπη΄ς η΄ του Προϊσταµε΄νου
της Αντιπροσωπι΄ας που ενεργει΄ εξ ονο΄µατο΄ς της για δαπα΄νες τις
οποι΄ες εντε΄λλεται ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης η΄ ο Κυ΄ριος ∆ιατα΄κτης µε
προηγου΄µενη α΄δεια του Εθνικου΄ ∆ιατα΄κτη.

L 317/89

5.
Εντο΄ς των ορι΄ων των διαθεσι΄µων στους λογαριασµου΄ς
ποσω΄ν, οι εντεταλµε΄νοι φορει΄ς πληρωµω΄ν πραγµατοποιου΄ν τις
εκταµιευ΄σεις που εντε΄λλεται ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης η΄, ενδεχοµε΄νως,
ο Κυ΄ριος ∆ιατα΄κτης, αφου΄ ελε΄γξουν την ακρι΄βεια και κανονικο΄τητα
των υποβληθε΄ντων δικαιολογητικω΄ν, καθω΄ς και την εγκυρο΄τητα
της εξοφλητικη΄ς απο΄δειξης.
6.
Οι διαδικασι΄ες ρευστοποι΄ησης, εντολη΄ς και πληρωµη΄ς των
δαπανω΄ν πρε΄πει να ΄εχουν ολοκληρωθει΄ το πολυ΄ εντο΄ς περιο΄δου
90 ηµερω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης της πληρωµη΄ς. Ο Εθνικο΄ς
∆ιατα΄κτης εντε΄λλεται την πληρωµη΄ και την κοινοποιει΄ στον
Προϊστα΄µενο της Αντιπροσωπι΄ας το αργο΄τερο 45 ηµε΄ρες πριν την
ηµεροµηνι΄α λη΄ξης της προθεσµι΄ας.
7.
Το η΄ τα ενδιαφερο΄µενα Κρα΄τη ΑΚΕ και η Επιτροπη΄
καλυ΄πτουν απο΄ δικου΄ς τους πο΄ρους, κα΄θε µε΄ρος για το µερι΄διο
της καθυστε΄ρησης για το οποι΄ο ευθυ΄νεται, συ΄µφωνα µε τις
ανωτε΄ρω διαδικασι΄ες, τις απαιτη΄σεις που οφει΄λονται στις καθυστερη΄σεις πληρωµω΄ν.
8.
Οι εντεταλµε΄νοι φορει΄ς πληρωµω΄ν, ο Εθνικο΄ς ∆ιατα΄κτης, ο
Προϊστα΄µενος της Αντιπροσωπι΄ας και οι αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της
Επιτροπη΄ς παραµε΄νουν οικονοµικω΄ς υπο΄λογοι, ΄εως την τελικη΄
΄εγκριση απο΄ την Επιτροπη΄ των ενεργειω΄ν τις οποι΄ες ανε΄λαβαν να
εκτελε΄σουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ωστο΄σο, αν κατα΄ τη δια΄ρκεια της εν λο΄γω περιο΄δου, η
Κοινο΄τητα:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

—

υποβα΄λει ΄ενα η΄ περισσο΄τερα προϊο΄ντα στην κοινη΄
οργα΄νωση αγορα΄ς η΄ σε ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που θεσπι΄ζονται στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της κοινη΄ς γεωργικη΄ς
πολιτικη΄ς, διατηρει΄ το δικαι΄ωµα να αναπροσαρµο΄σει τη
µεταχει΄ριση κατα΄ την εισαγωγη΄ των εν λο΄γω προϊο΄ντων
καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ, συ΄µφωνα µε διαβουλευ΄σεις
στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν. Στις
περιπτω΄σεις αυτε΄ς, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του
σηµει΄ου (α)·

—

τροποποιη΄σει την κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς για
συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν η΄ τις ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που ΄εχουν
θεσπιστει΄ στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της κοινη΄ς γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς, διατηρει΄το δικαι΄ωµα να τροποποιη΄σει
τις ρυθµι΄σεις που αφορου΄ν προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρατω΄ν
ΑΚΕ, µετα΄ απο΄ διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν. Σε τε΄τοιες περιπτω΄σεις, η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να διασφαλι΄σει ο΄τι
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ θα εξακολουθη΄σουν
να υπα΄γονται σε ευνοϊκε΄ς ρυθµι΄σεις παρο΄µοιες µε αυτε΄ς
που ΄σχυαν
ι
προηγουµε΄νως για προϊο΄ντα καταγωγη΄ς
τρι΄των χωρω΄ν, ΄εναντι των οποι΄ων ΄σχυε
ι
η ρη΄τρα του
µα΄λλον ευνοουµε΄νου κρα΄τους.

'Αρθρο 1
Τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα α΄νευ δασµω΄ν και φο΄ρων ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος.
(α)

Τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ:
—

που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Ι της συνθη΄κης και
υποβα΄λλονται σε κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς κατα΄ την
΄εννοια του α΄ρθρου 34 της συνθη΄κης η΄

—

τα οποι΄α, κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα, υπο΄κεινται σε ειδικη΄ ρυ΄θµιση ως συνε΄πεια της εφαρµογη΄ς της
κοινη΄ς γεωργικη΄ς πολιτικη΄ς,

η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄ζει
µεταχει΄ριση ευνοϊκο΄τερη απο΄ αυτη΄ που παρε΄χεται σε τρι΄τες
χω΄ρες, ΄εναντι των οποι΄ων ισχυ΄ει η ρη΄τρα του µα΄λλον
ευνοουµε΄νου κρα΄τους για τα ΄δια
ι προϊο΄ντα.
(β)

(γ)

Αν, κατα΄ τη δια΄ρκεια εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα κρα΄τη ΑΚΕ ζητη΄σουν να ισχυ΄σει ειδικο΄ καθεστω΄ς για
νε΄α ει΄δη γεωργικη΄ς παραγωγη΄ς για τα οποι΄α δεν ισχυ΄ει
τε΄τοιο καθεστω΄ς κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, η Κοινο΄τητα εξετα΄ζει τις αιτη΄σεις αυτε΄ς σε
συνεννο΄ηση µε τα κρα΄τη ΑΚΕ.
Παρα΄ τα ανωτε΄ρω, στα πλαι΄σια των προνοµιακω΄ν σχε΄σεων
και του ειδικου΄ χαρακτη΄ρα της συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η
Κοινο΄τητα εξετα΄ζει χωριστα΄ τις αιτη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ για
προτιµησιακη΄ προ΄σβαση των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων τους στην
κοινοτικη΄ αγορα΄ και γνωστοποιει΄ την απο΄φαση΄ της ο΄σον
αφορα΄ αυτε΄ς τις δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις ει δυνατο΄ν
εντο΄ς τετραµη΄νου και πα΄ντως το αργο΄τερο εντο΄ς εξαµη΄νου
απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς τους.
Συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο (α), η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει τις
αποφα΄σεις της ο΄σον αφορα΄, ιδι΄ως, τις παραχωρη΄σεις που
παρε΄χονται σε αναπτυσσο΄µενες τρι΄τες χω΄ρες. Λαµβα΄νει
υπο΄ψη της τις δυνατο΄τητες που προσφε΄ρει η εκτο΄ς εποχη΄ς
αγορα΄.

(δ)

Οι ρυθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο (α) τι΄θενται σε ισχυ΄
ταυτο΄χρονα µε την παρου΄σα συµφωνι΄α και εξακολουθου΄ν να
ισχυ΄ουν καθ' ο΄λη την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο που
καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 37 παρα΄γραφος 1 της συµφωνι΄ας.

(ε)

ο΄ταν η Κοινο΄τητα σχεδια΄ζει τη συ΄ναψη προτιµησιακη΄ς
συµφωνι΄ας µε τρι΄τα κρα΄τη, πληροφορει΄ σχετικα΄ τα κρα΄τη
ΑΚΕ. Με αι΄τηση των κρατω΄ν ΑΚΕ, λαµβα΄νουν χω΄ρα διαβουλευ΄σεις προκειµε΄νου να διαφυλαχθου΄ν τα συµφε΄ροντα΄ τους.
'Αρθρο 2

1.
Η Κοινο΄τητα δεν επιβα΄λλει ποσοτικου΄ς περιορισµου΄ς η΄
µε΄τρα ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος κατα΄ τις εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων
καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ.
2.
Η παρα΄γραφος 1 δεν αποκλει΄ει την εφαρµογη΄ απαγορευ΄σεων
η΄ περιορισµω΄ν των εξαγωγω΄ν, των εισαγωγω΄ν η΄ της διαµετακο΄µισης
εµπορευµα΄των για λο΄γους δηµο΄σιας ηθικη΄ς, δηµο΄σιας πολιτικη΄ς η΄
δηµο΄σιας ασφα΄λειας, προστασι΄ας της υγει΄ας και της ζωη΄ς ανθρω΄πων, ζω΄ων η΄ φυτω΄ν, προστασι΄ας των εθνικω΄ν θησαυρω΄ν µε
καλλιτεχνικη΄, ιστορικη΄ η΄ αρχαιολογικη΄ αξι΄α, διατη΄ρηση των
αναλω΄σιµων φυσικω΄ν πο΄ρων εφο΄σον τα µε΄τρα αυτα΄ καθι΄στανται
αποτελεσµατικα΄ σε συνδυασµο΄ µε περιορισµου΄ς της εγχω΄ριας
παραγωγη΄ς η΄ κατανα΄λωσης, η΄ προστασι΄ας της βιοµηχανικη΄ς και
εµπορικη΄ς ιδιοκτησι΄ας.
3.
Οι ως α΄νω απαγορευ΄σεις η΄ περιορισµοι΄ δεν πρε΄πει σε καµι΄α
περι΄πτωση να αποτελου΄ν µε΄σο επιβολη΄ς αυθαι΄ρετων διακρι΄σεων η΄
συγκεκαλυµµε΄νων περιορισµω΄ν του εµπορι΄ου γενικο΄τερα.
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Σε περιπτω΄σεις ο΄που η εφαρµογη΄ των µε΄τρων που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 2 επηρεα΄ζει τα συµφε΄ροντα ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
κρατω΄ν ΑΚΕ, διενεργου΄νται διαβουλευ΄σεις µετα΄ απο΄ αι΄τηση
αυτου΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 12 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, ενο΄ψει της εξευ΄ρεσης ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης.
'Αρθρο 3
1.
'Οταν νε΄α µε΄τρα η΄ µε΄τρα που καθορι΄ζονται σε προγρα΄µµατα
που εγκρι΄νει η Κοινο΄τητα για την προσε΄γγιση νο΄µων και ρυθµι΄σεων
ενο΄ψει της διευκο΄λυνσης της κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των
ενδε΄χεται να επηρεα΄σουν τα συµφε΄ροντα ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
κρατω΄ν ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα, προτου΄ να θεσπι΄σει τα εν λο΄γω µε΄τρα,
ενηµερω΄νει σχετικα΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ µε΄σω του Συµβουλι΄ου των
Υπουργω΄ν.
2.
Για να ει΄ναι σε θε΄ση η Κοινο΄τητα να λα΄βει υπο΄ψη της τα
συµφε΄ροντα συγκεκριµε΄νου κρα΄τους ΑΚΕ, διενεργου΄νται διαβουλευ΄σεις µετα΄ απο΄ αι΄τηση αυτου΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 12 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, ενο΄ψει της εξευ΄ρεσης
ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης.
'Αρθρο 4
1.
Αν υφιστα΄µενες κοινοτικε΄ς ρυθµι΄σεις που ΄εχουν θεσπισθει΄
για τη διευκο΄λυνση της κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των θι΄γουν
τα συµφε΄ροντα ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν ΑΚΕ, η΄ αν τα
συµφε΄ροντα αυτα΄ θι΄γονται απο΄ την ερµηνει΄α, την εφαρµογη΄ η΄ την
υλοποι΄ηση των ρυθµι΄σεων αυτω΄ν, λαµβα΄νουν χω΄ρα διαβουλευ΄σεις
κατο΄πιν αιτη΄σεως των ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ για την
εξευ΄ρεση ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης.
2.
Προκειµε΄νου να εξευρεθει΄ ικανοποιητικη΄ λυ΄ση, τα κρα΄τη
ΑΚΕ δυ΄νανται να φε΄ρουν επι΄σης ενω΄πιον του Συµβουλι΄ου των
Υπουργω΄ν κα΄θε α΄λλο προ΄βληµα σχετικα΄ µε την κυκλοφορι΄α των
εµπορευµα΄των το οποι΄ο προκυ΄πτει απο΄ µε΄τρα τα οποι΄α λαµβα΄νουν
η΄ σχεδια΄ζουν να λα΄βουν τα κρα΄τη µε΄λη.
3.
Τα αρµο΄δια ο΄ργανα της Κοινο΄τητας ενηµερω΄νουν, στο µε΄τρο
του δυνατου΄, το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν σχετικα΄ µε τε΄τοια
µε΄τρα, προκειµε΄νου να εξασφαλιστου΄ν αποτελεσµατικε΄ς διαβουλευ΄σεις.
'Αρθρο 5
1.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ δεν απαιτει΄ται να αναλαµβα΄νουν, σε σχε΄ση µε
τις εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, υποχρεω΄σεις
αντι΄στοιχες προς τις υποχρεω
΄ σεις που ΄εχει αναλα΄βει η Κοινο΄τητα
στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ο΄σον αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ.
(α)

Στο πλαι΄σιο των εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν τους µε την Κοινο΄τητα, τα κρα΄τη ΑΚΕ δεν πραγµατοποιου΄ν διακρι΄σεις µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν και παρε΄χουν στην Κοινο΄τητα µεταχει΄ριση
τουλα΄χιστον ΄δια
ι µε τη µεταχει΄ριση του µα΄λλον ευνοουµε΄νου
κρα΄τους.

(β)
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Η µεταχει΄ριση του µα΄λλον ευνοουµε΄νου κρα΄τους που αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο (α) δεν εφαρµο΄ζεται στις εµπορικε΄ς η΄
οικονοµικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ µεταξυ΄ ενο΄ς
η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν ΑΚΕ και α΄λλων αναπτυσσοµε΄νων
χωρω΄ν.
'Αρθρο 6

Κα΄θε µε΄ρος κοινοποιει΄ το δασµολο΄γιο΄ του στο Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος. Κοινοποιει΄ επι΄σης κα΄θε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση του δασµολογι΄ου του µο΄λις τεθει΄ σε ισχυ΄.
'Αρθρο 7
1.
Η ΄εννοια «καταγο΄µενα προϊο΄ντα» η΄ «προϊο΄ντα καταγωγη΄ς»,
για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
καθω΄ς και οι σχετικε΄ς µε΄θοδοι διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας καθορι΄ζονται στο συνηµµε΄νο πρωτο΄κολλο αριθ. 1.
2.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν δυ΄ναται να επιφε΄ρει οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση στο πρωτο΄κολλο αριθ. 1.
3.
Εφο΄σον δεν ΄εχει καθοριστει΄ η ΄εννοια «καταγο΄µενα προϊο΄ντα»
η΄ «προϊο΄ντα καταγωγη΄ς» για κα΄ποιο συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν συ΄µφωνα
µε τις παραγρα΄φους 1 η΄ 2, κα΄θε µε΄ρος εξακολουθει΄ να εφαρµο΄ζει
τους δικου΄ς του κανο΄νες.
'Αρθρο 8
1.
'Οταν κα΄ποιο προϊο΄ν εισα΄γεται στην Κοινο΄τητα σε το΄σο
µεγα΄λες ποσο΄τητες και υπο΄ τε΄τοιες συνθη΄κες ω΄στε να προκαλει΄ η΄
να κινδυνευ΄ει να προκαλε΄σει σοβαρη΄ ζηµι΄α στους εγχω΄ριους
παραγωγου΄ς πανοµοιο΄τυπων η΄ α΄µεσα ανταγωνιστικω΄ν προϊο΄ντων
η΄ σοβαρε΄ς διαταραχε΄ς σε οποιονδη΄ποτε τοµε΄α της οικονοµι΄ας η΄
δυσκολι΄ες που θα η΄ταν δυνατο΄ να οδηγη΄σουν σε σοβαρη΄ υποβα΄θµιση της οικονοµικη΄ς κατα΄στασης κα΄ποιας περιφε΄ρειας, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λαµβα΄νει τα κατα΄λληλα µε΄τρα υπο΄ τις προϋποθε΄σεις και συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που καθορι΄ζονται στο
α΄ρθρο 9.
2.
Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να µη χρησιµοποιη΄σει α΄λλα µε΄σα προστασι΄ας και να µην εµποδι΄σει τη διαρθρωτικη΄ ανα΄πτυξη. Η Κοινο΄τητα δεν προσφευ΄γει σε µε΄τρα διασφα΄λισης
µε παρεµφερε΄ς αποτε΄λεσµα.
3.
Τα µε΄τρα διασφα΄λισης πρε΄πει να περιορι΄ζονται σε αυτα΄
που αναµε΄νεται να προκαλε΄σουν τη µικρο΄τερη διαταραχη΄ στις
εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των µερω΄ν στο πλαι΄σιο της υλοποι΄ησης των στο΄χων της παρου΄σας συµφωνι΄ας και δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νουν τα αυστηρω΄ς αναγκαι΄α µε΄τρα για την αποκατα΄σταση
των δυσχερειω΄ν που ΄εχουν προκυ΄ψει.
4.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των µε΄τρων διασφα΄λισης, πρε΄πει να
΄ ν των
λαµβα΄νεται υπο΄ψη το υφιστα΄µενο επι΄πεδο των εξαγωγω
σχετικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ στην Κοινο΄τητα και το αναπτυξιακο΄ δυναµικο΄ τους. Πρε΄πει να δι΄δεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στα συµφε΄ροντα
των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων, των µεσο΄γειων και των νησιωτικω΄ν
κρατω΄ν ΑΚΕ.

L 317/92

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

'Αρθρο 9
1.
'Οσον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της ρη΄τρας διασφα΄λισης,
διενεργου΄νται προηγου΄µενες διαβουλευ΄σεις το΄σο για τη θε΄σπιση
των µε΄τρων ο΄σο και για την παρα΄ταση΄ τους. Η Κοινο΄τητα παρε΄χει
στα κρα΄τη ΑΚΕ ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες για τις εν
λο΄γω διαβουλευ΄σεις και διαβιβα΄ζει τα στοιχει΄α, βα΄σει των οποι΄ων
καθορι΄ζεται η ΄εκταση στην οποι΄α οι εισαγωγε΄ς συγκεκριµε΄νου
προϊο΄ντος απο΄ κα΄ποιο κρα΄τος ΑΚΕ ΄εχουν προκαλε΄σει τις συνε΄πειες
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 1.
2.
Εφο΄σον ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ διαβουλευ΄σεις, τα µε΄τρα
διασφα΄λισης η΄ οποιαδη΄ποτε διευθε΄τηση που συµφωνει΄ται µεταξυ΄
των οικει΄ων κρατω΄ν ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν
κατα΄ το πε΄ρας των διαβουλευ΄σεων αυτω΄ν.
3.
Ωστο΄σο, οι προηγου΄µενες διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται
στις παραγρα΄φους 1 και 2 δεν εµποδι΄ζουν τη λη΄ψη α΄µεσων
αποφα΄σεων εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας βα΄σει του α΄ρθρου 8
παρα΄γραφος 1, σε περι΄πτωση που ειδικε΄ς συνθη΄κες απαιτου΄ν
τε΄τοιες αποφα΄σεις.
4.
Προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η εξε΄ταση των γεγονο΄των
που θα η΄ταν δυνατο΄ να προκαλε΄σουν διαταραχε΄ς της αγορα΄ς,
εγκαθιδρυ΄εται µηχανισµο΄ς για την εξασφα΄λιση της στατιστικη΄ς
παρακολου΄θησης ορισµε΄νων εξαγωγω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ προς την
Κοινο΄τητα.
5.
Τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να πραγµατοποιου΄ν
τακτικε΄ς διαβουλευ΄σεις για την εξευ΄ρεση ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης
στα προβλη΄µατα τα οποι΄α θα η΄ταν δυνατο΄ να προκαλε΄σει η
εφαρµογη΄ της ρη΄τρας διασφα΄λισης.
6.
Οι προηγου΄µενες και οι τακτικε΄ς διαβουλευ΄σεις καθω΄ς και
ο µηχανισµο΄ς επιτη΄ρησης που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1
΄εως 5 εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε το συνηµµε΄νο πρωτο΄κολλο 2.
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Οι διαβουλευ΄σεις, εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω΄σεις ο΄που προβλε΄πονται
ειδικα΄ απο΄ τα α΄ρθρα 2 ΄εως 9 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
λαµβα΄νουν χω΄ρα κατο΄πιν αιτη΄σεως της Κοινο΄τητας η΄ των κρατω΄ν
ΑΚΕ υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται στους διαδικαστικου΄ς κανο΄νες του α΄ρθρου 12 της παρου΄σας συµφωνι΄ας, και ιδι΄ως
στις ακο΄λουθες περιπτω΄σεις:
(1) ο΄ταν τα µε΄ρη σκοπευ΄ουν να λα΄βουν οποιαδη΄ποτε εµπορικα΄
µε΄τρα που επηρεα΄ζουν τα συµφε΄ροντα ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
µερω΄ν του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ενηµερω΄νουν σχετικα΄ το
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν. Οι διαβουλευ΄σεις λαµβα΄νουν
χω΄ρα κατο΄πιν αιτη΄σεως των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν, ω΄στε να
ληφθου΄ν υπο΄ψη τα συµφε΄ροντα΄ τους·
(2) αν, κατα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα
κρα΄τη ΑΚΕ θεωρου΄ν ο΄τι τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα που
καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο (α)
εκτο΄ς απο΄ αυτα΄ που υποβα΄λλονται σε ειδικη΄ µεταχει΄ριση
θα η΄ταν σκο΄πιµο να υποβληθου΄ν σε τε΄τοια µεταχει΄ριση,
διενεργου΄νται ενδεχοµε΄νως διαβουλευ΄σεις στο Συµβου΄λιο
των Υπουργω΄ν·
(3) ο΄ταν ΄ενα µε΄ρος θεωρει΄ ο΄τι παρεµβα΄λλονται εµπο΄δια στην
κυκλοφορι΄α των εµπορευµα΄των λο΄γω της υ΄παρξης, της
ερµηνει΄ας η΄ της εφαρµογη΄ς µιας ρυ΄θµισης σε ΄ενα α΄λλο µε΄ρος
η΄ της εφαρµογη΄ς των λεπτοµερειω΄ν της·
(4) ο΄ταν η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει µε΄τρα διασφα΄λισης συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 8, ει΄ναι δυνατο΄ να διενεργου΄νται
διαβουλευ΄σεις για τα εν λο΄γω µε΄τρα στο πλαι΄σιο του
Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν, ο΄ταν τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη
υποβα΄λλουν σχετικο΄ αι΄τηµα, ιδι΄ως ενο΄ψει της διασφα΄λισης
συµµο΄ρφωσης µε το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 3.
Οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να ΄εχουν ολοκληρωθει΄ εντο΄ς
τριµη΄νου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

'Αρθρο 10

'Αρθρο 13

Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν, κατο΄πιν αιτη΄σεως κα΄θε ενδιαφερο΄µενου µε΄ρους, εξετα΄ζει τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις της
εφαρµογη΄ς της ρη΄τρας διασφα΄λισης.

1.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 25 της συ΄µβασης του Λοµε΄ ΑΚΕΕΟΚ που υπεγρα΄φη στις 28 Φεβρουαρι΄ου 1975 και µε το
πρωτο΄κολλο 3 αυτη΄ς, η Κοινο΄τητα ανε΄λαβε υποχρε΄ωση για
αο΄ριστο χρο΄νο, µε την επιφυ΄λαξη των λοιπω
΄ ν διατα΄ξεων του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, να αγορα΄ζει και να εισα΄γει σε εγγυηµε΄νες
τιµε΄ς συγκεκριµε΄νες ποσο΄τητες ζα΄χαρης απο΄ ζαχαροκα΄λαµο, σε
ακατε΄ργαστη η΄ λευκη΄ µορφη΄, καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ που
παρα΄γουν και εξα΄γουν ζα΄χαρη απο΄ ζαχαροκα΄λαµο, την οποι΄α τα
εν λο΄γω κρα΄τη ΄εχουν αναλα΄βει την υποχρε΄ωση να παρε΄χουν.

'Αρθρο 11
Σε περι΄πτωση θε΄σπισης, τροποποι΄ησης η΄ κατα΄ργησης των µε΄τρων
διασφα΄λισης, δι΄νεται ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στα συµφε΄ροντα των
λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων, µεσο΄γειων και νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ.

'Αρθρο 12
Για να διασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να προβαι΄νουν σε µεταξυ΄ τους
ενηµε΄ρωση και διαβουλευ΄σεις.

2.
Οι ο΄ροι εφαρµογη΄ς του προαναφερο΄µενου α΄ρθρου 25
καθορι΄ζονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 3 που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1. Το κει΄µενο του πρωτοκο΄λλου επισυνα΄πτεται στο
παρο΄ν παρα΄ρτηµα ως πρωτο΄κολλο 3.
3.
Το α΄ρθρο 8 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν εφαρµο΄ζεται
στο πλαι΄σιο του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου.
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4.
Για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 8 του ανωτε΄ρω πρωτοκο΄λλου,
ει΄ναι δυνατο΄ να γι΄νει προσφυγη΄ στα ο΄ργανα που ιδρυ΄ονται απο΄
την παρου΄σα συµφωνι΄α, κατα΄ τη δια΄ρκεια εφαρµογη΄ς της.
5.
Σε περι΄πτωση που η παρου΄σα συµφωνι΄α πα΄ψει να ει΄ναι
λειτουργικη΄ εφαρµο΄ζεται το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2 του εν λο΄γω
πρωτοκο΄λλου.
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'Αρθρο 14
Ισχυ΄ει η ειδικη΄ ανα΄ληψη υποχρε΄ωσης για το βο΄ειο κρε΄ας που
περιλαµβα΄νεται στο συνηµµε΄νο πρωτο΄κολλο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

6.
Οι δηλω΄σεις που περιε΄χονται στα παραρτη΄µατα XIII, XXI
και XXII της τελικη΄ς πρα΄ξης της Συ΄µβασης του Λοµε΄ ΑΚΕ-ΕΟΚ
που υπεγρα΄φη στις 28 Φεβρουαρι΄ου 1975 επιβεβαιω΄νονται εκ
νε΄ου και οι διατα΄ξεις τους θα εξακολουθη΄σουν να εφαρµο΄ζονται.
Οι δηλω΄σεις αυτε΄ς επισυνα΄πτονται ως ΄εχουν στο πρωτο΄κολλο 3.
7.
Το παρο΄ν α΄ρθρο και το πρωτο΄κολλο 3 δεν ισχυ΄ουν για τις
σχε΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ και των γαλλικω΄ν υπερπο΄ντιων
εδαφω΄ν.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 15
Τα πρωτο΄κολλα που επισυνα΄πτονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος του.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 'Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 1. Ορισµοι΄
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»
'Αρθρο 2. Γενικε΄ς απαιτη΄σεις
'Αρθρο 3. Εξ ολοκλη΄ρου παραγο΄µενα προϊο΄ντα
'Αρθρο 4. Επαρκω΄ς επεξεργασµε΄να η΄ µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα
'Αρθρο 5. Ανεπαρκη΄ς επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση
'Αρθρο 6. Σω΄ρευση καταγωγη΄ς
'Αρθρο 7. Μονα΄δα χαρακτηρισµου΄
'Αρθρο 8. Εξαρτη΄µατα, ανταλλακτικα΄ και εργαλει΄α
'Αρθρο 9. Συνδυασµοι΄ εµπορευµα΄των
'Αρθρο 10. Ουδε΄τερα στοιχει΄α
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
'Αρθρο 11. Αρχη΄ της εδαφικο΄τητας
'Αρθρο 12. Απευθει΄ας µεταφορα΄
'Αρθρο 13. Εκθε΄σεις
ΤΙΤΛΟΣ IV: ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
'Αρθρο 14. Γενικε΄ς απαιτη΄σεις
'Αρθρο 15. ∆ιαδικασι΄α ΄εκδοσης πιστοποιητικω΄ν κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
'Αρθρο 16. Εκ των υστε΄ρων ΄εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
'Αρθρο 17. 'Εκδοση αντιγρα΄φου του πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
'Αρθρο 18. 'Εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 βα΄σει προηγουµε΄νως εκδοθε΄ντος η΄ συνταχθε΄ντος πιστοποιητικου΄
καταγωγη΄ς
'Αρθρο 19. 'Οροι για τη συ΄νταξη δη΄λωσης τιµολογι΄ου
'Αρθρο 20. Εγκεκριµε΄νος εξαγωγε΄ας
'Αρθρο 21. ∆ια΄ρκεια ισχυ΄ος των πιστοποιητικω΄ν καταγωγη΄ς
'Αρθρο 22. Καθεστω΄ς διαµετακο΄µισης
'Αρθρο 23. Υποβολη΄ πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς
'Αρθρο 24. Εισαγωγη΄ µε τµηµατικε΄ς αποστολε΄ς
'Αρθρο 25. Απαλλαγη΄ απο΄ την υποχρε΄ωση προσκο΄µισης πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς
'Αρθρο 26. ∆ιαδικασι΄α ενηµε΄ρωσης για τις ανα΄γκες της σω΄ρευσης
'Αρθρο 27. ∆ικαιολογητικα΄
'Αρθρο 28. Φυ΄λαξη του πιστοποιητικω΄ν καταγωγη΄ς και των δικαιολογητικω΄ν εγγρα΄φων
'Αρθρο 29. ∆ιαφορε΄ς και λα΄θη εκτυ΄πωσης
'Αρθρο 30. Ποσα΄ εκφρασµε΄να σε ευρω΄
ΤΙΤΛΟΣ V: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Αρθρο 31. Αµοιβαι΄α συνδροµη΄
'Αρθρο 32. 'Ελεγχος των πιστοποιητικω΄ν καταγωγη΄ς
'Αρθρο 33. 'Ελεγχος της δη΄λωσης του προµηθευτη΄
'Αρθρο 34. ∆ιευθε΄τηση διαφορω΄ν
'Αρθρο 35. Κυρω΄σεις
'Αρθρο 36. Ελευ΄θερες ζω΄νες
'Αρθρο 37. Επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας
'Αρθρο 38. Παρεκκλι΄σεις
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ΤΙΤΛΟΣ VI: ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ
'Αρθρο 39. Ειδικοι΄ ο΄ροι.
ΤΙΤΛΟΣ VII: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 40. Αναθεω΄ρηση των κανο΄νων καταγωγη΄ς
'Αρθρο 41. Παραρτη΄µατα
'Αρθρο 42. Εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παρα΄ρτηµα Ι του Πρωτοκο΄λλου 1: Επεξηγηµατικε΄ς σηµειω΄σεις για το παρα΄ρτηµα ΙΙ.
Παρα΄ρτηµα ΙΙ του Πρωτοκο΄λλου 1: Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση που πρε΄πει να διενεργει΄ται σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
προκειµε΄νου αυτε΄ς να αποκτη΄σουν το χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς
Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ του Πρωτοκο΄λλου 1: Υπερπο΄ντιες χω΄ρες και εδα΄φη
Παρα΄ρτηµα ΙV του Πρωτοκο΄λλου 1: 'Εντυπο για το πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR 1
Παρα΄ρτηµα V του Πρωτοκο΄λλου 1: ∆η΄λωση τιµολογι΄ου
Παρα΄ρτηµα VΙ Α του Πρωτοκο΄λλου 1: ∆η΄λωση προµηθευτη΄ για προϊο΄ντα µε καθεστω΄ς προτιµησιακη΄ς καταγωγη΄ς
Παρα΄ρτηµα VΙ Β του Πρωτοκο΄λλου 1: ∆η΄λωση προµηθευτη΄ για προϊο΄ντα µη προτιµησιακη΄ς καταγωγη΄ς
Παρα΄ρτηµα VII του Πρωτοκο΄λλου 1: ∆ελτι΄ο πληροφοριω΄ν
Παρα΄ρτηµα VIII του Πρωτοκο΄λλου 1: 'Εντυπο για αι΄τηση παρε΄κκλισης
Παρα΄ρτηµα ΙΧ του Πρωτοκο΄λλου 1: Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση που πρε΄πει να διενεργει΄ται για την απο΄κτηση του
χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς ΑΚΕ επι΄ προϊο΄ντος που παρα΄γεται απο΄ επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση κλωστοϋφαντουργικω΄ν υλω΄ν καταγωγη΄ς των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 11 του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου
Παρα΄ρτηµα Χ του Πρωτοκο΄λλου 1: Κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα που εξαιρου΄νται απο΄ τη διαδικασι΄α σω΄ρευσης µε
ορισµε΄νες αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 11 του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου
Παρα΄ρτηµα ΧΙ του Πρωτοκο΄λλου 1: Προϊο΄ντα για τα οποι΄α ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις σω΄ρευσης µε τη Νο΄τιο Αφρικη΄ που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3, τρι΄α ΄ετη µετα΄ την προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας για το
εµπο΄ριο την ανα΄πτυξη και τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς
Παρα΄ρτηµα ΧΙΙ του Πρωτοκο΄λλου 1: Προϊο΄ντα για τα οποι΄α ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις σω΄ρευσης µε τη Νο΄τιο Αφρικη΄ που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3, ΄εξι ΄ετη µετα΄ την προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας για το
εµπο΄ριο την ανα΄πτυξη και τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς
Παρα΄ρτηµα ΧΙΙΙ του πρωτοκο΄λλου 1: Προϊο΄ντα για τα οποι΄α δεν ισχυ΄ει το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3
Παρα΄ρτηµα XIV του πρωτοκο΄λλου 1: Προϊο΄ντα της αλιει΄ας για τα οποι΄α δεν ισχυ΄ει προσωρινα΄ το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 3
Παρα΄ρτηµα XV του πρωτοκο΄λλου 1: Κοινη΄ δη΄λωση για τη σω΄ρευση

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου:
(α)

«κατασκευη΄ η΄ παρασκευη΄» κα΄θε µορφη΄ κατεργασι΄ας η΄ µεταποι΄ησης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συναρµολο΄γησης η΄
ακο΄µη και ειδικω΄ν εργασιω΄ν·

(β)

«υ΄λη», ο΄λες οι µορφε΄ς συστατικω΄ν, πρω΄των υλω΄ν, συνθετικω΄ν
στοιχει΄ων, µερω΄ν κ.λπ., που χρησιµοποιου΄νται για την
κατασκευη΄ του προϊο΄ντος·

«προϊο΄ν» το προϊο΄ν που ΄εχει κατασκευαστει΄, ακο΄µη και αν
προ΄κειται να χρησιµοποιηθει΄ αργο΄τερα σε α΄λλη κατασκευαστικη΄ εργασι΄α·
(δ) «εµπορευ΄µατα» το΄σο οι υ΄λες ο΄σο και τα προϊο΄ντα·
(ε) «δασµολογητε΄α αξι΄α», η αξι΄α που προσδιορι΄ζεται βα΄σει της
συµφωνι΄ας περι΄ της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου VII της Γενικη΄ς
Συµφωνι΄ας ∆ασµω΄ν και Εµπορι΄ου του 1994 (συµφωνι΄α ΠΟΕ
για τη δασµολογητε΄α αξι΄α)·
(στ) «τιµη΄ εκ του εργοστασι΄ου», η εργοστασιακη΄ τιµη΄ που
καταβα΄λλεται για το προϊο΄ν στον κατασκευαστη΄ στην επιχει΄ρηση του οποι΄ου διενεργη΄θηκε η τελευται΄α κατεργασι΄α η΄
µεταποι΄ηση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η τιµη΄ περιλαµβα΄νει την αξι΄α
ο΄λων των υλω΄ν που χρησιµοποιη΄θηκαν, αφου΄ αφαιρεθου΄ν
ο΄λοι οι εσωτερικοι΄ φο΄ροι οι οποι΄οι επεστρα΄φησαν, η΄ ει΄ναι
δυνατο΄ν να επιστραφου΄ν, κατα΄ την εξαγωγη΄ του παραχθε΄ντος
προϊο΄ντος·
(γ)
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(ζ)

ως «αξι΄α υλω΄ν» νοει΄ται η δασµολογητε΄α αξι΄α κατα΄ τη στιγµη΄
εισαγωγη΄ς των µη καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιη΄θηκαν
η΄, εα΄ν αυτη΄ δεν ει΄ναι γνωστη΄ και δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να
διαπιστωθει΄, η πρω΄τη επιβεβαιω΄σιµη τιµη΄ που καταβλη΄θηκε
για τις υ΄λες αυτε΄ς εντο΄ς της σχετικη΄ς επικρα΄τειας·

(η)

«αξι΄α καταγο΄µενων υλω΄ν», η αξι΄α τε΄τοιων υλω΄ν ο΄πως περιγρα΄φεται στο στοιχει΄ο ζ), που εφαρµο΄ζεται κατ' αναλογι΄α·

(θ)

«προστιθε΄µενη αξι΄α», η τιµη΄ εκ του εργοστασι΄ου αφου΄
αφαιρεθει΄ η δασµολογητε΄α αξι΄α των υλω΄ν τρι΄της χω΄ρας που
εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα, τα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ τις Υπερπο΄ντιες
Χω΄ρες και Εδα΄φη (ΥΧΕ)·

(ι)

(κ)

(λ)

«κεφα΄λαια» και «κλα΄σεις» τα κεφα΄λαια και οι κλα΄σεις (τετραψη΄φιοι κωδικοι΄) που χρησιµοποιου΄νται στην ονοµατολογι΄α,
η οποι΄α αποτελει΄ το εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα περιγραφη΄ς και
κωδικοποι΄ησης εµπορευµα΄των, που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν
πρωτο΄κολλο ως «εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα» η΄ «ΕΣ»·
ο ο΄ρος «κατατασσο΄µενος» αναφε΄ρεται στην κατα΄ταξη προϊο΄ντος η΄ υ΄λης σε µι΄α συγκεκριµε΄νη κλα΄ση·
«αποστολη΄ εµπορευµα΄των» τα προϊο΄ντα που ει΄τε αποστε΄λλονται ταυτο΄χρονα απο΄ κα΄ποιον εξαγωγε΄α σε κα΄ποιον
παραλη΄πτη η΄ καλυ΄πτονται απο΄ ενιαι΄ο ΄εγγραφο µεταφορα΄ς,
το οποι΄ο καλυ΄πτει τη µεταφορα΄ τους απο΄ τον εξαγωγε΄α στον
παραλη΄πτη η΄, ο΄ταν δεν υπα΄ρχει τε΄τοιο ΄εγγραφο, απο΄ ενιαι΄ο
τιµολο΄γιο·

(µ) «εδα΄φη», τα εδα΄φη συµπεριλαµβανοµε΄νων των χωρικω΄ν
υδα΄των·
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Προϊο΄ντα καταγωγη΄ς που κατασκευα΄ζονται απο΄ υ΄λες που ΄εχουν
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου η΄ ΄εχουν υποστει΄ επαρκη΄ επεξεργασι΄α η΄
µεταποι΄ηση σε περισσο΄τερα του ενο΄ς κρα΄τη ΑΚΕ θεωρου΄νται ως
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς του κρα΄τους ΑΚΕ, στο οποι΄ο πραγµατοποιη΄θηκε η τελευται΄α επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η
πραγµατοποιηθει΄σα επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση υπερβαι΄νει τις
εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5 του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.

'Αρθρο 3
Εξ ολοκλη΄ρου παραγο΄µενα προϊο΄ντα
1.
Θεωρου΄νται ως παραγο΄µενα εξ ολοκλη΄ρου στα κρα΄τη
ΑΚΕ, στην Κοινο΄τητα η΄ στις υπερπο΄ντιες χω΄ρες και εδα΄φη που
καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ, εφεξη΄ς αποκαλου΄µενα ΥΧΕ:
(α)

τα ορυκτα΄ προϊο΄ντα που εξορυ΄σσονται απο΄ το ΄εδαφο΄ς τους
η΄ απο΄ το θαλα΄σσιο η΄ ωκεα΄νειο βυθο΄ τους·

(β)

τα φυτικα΄ προϊο΄ντα τα συγκοµιζο΄µενα σ' αυτε΄ς·

(γ)

τα ζω΄ντα ζω΄α τα γεννω
΄ µενα και εκτρεφο΄µενα σ' αυτε΄ς·

(δ)

τα προϊο΄ντα τα προερχο΄µενα απο΄ ζω΄ντα ζω΄α, τα οποι΄α
εκτρε΄φονται σ' αυτε΄ς·

(ε)

α προϊο΄ντα της θη΄ρας και αλιει΄ας που ασκει΄ται σ' αυτε΄ς·

(στ) τα προϊο΄ντα της θαλα΄σσιας αλιει΄ας και α΄λλα προϊο΄ντα, που
λαµβα΄νονται απο΄ τη θα΄λασσα εκτο΄ς των χωρικω΄ν υδα΄των
τους µε τα πλοι΄α τους·

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

(ζ)

τα προϊο΄ντα τα παραγο΄µενα επι΄ των πλοι΄ων-εργοστασι΄ων
τους αποκλειστικα΄ απο΄ προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο
στοιχει΄ο (στ)·

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 'Η
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

(η)

τα µεταχειρισµε΄να ει΄δη που ΄εχουν συγκεντρωθει΄ σ' αυτε΄ς και
δυ΄νανται να χρησιµοποιηθου΄ν µο΄νο για την ανα΄κτηση πρω΄των
υλω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των µεταχειρισµε΄νων ελαστικω΄ν
που χρησιµοποιου΄νται µο΄νο για αναγο΄µωση η΄ ως
απορρι΄µµατα·

(θ)

τα απο΄βλητα και απορρι΄µµατα τα προερχο΄µενα απο΄ βιοµηχανικε΄ς εργασι΄ες οι οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται σ' αυτε΄ς·

(ι)

τα προϊο΄ντα τα εξορυσσο΄µενα απο΄ το θαλα΄σσιο ΄εδαφος η΄
υπε΄δαφος εκτο΄ς των χωρικω΄ν τους υδα΄των, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ΄εχουν αποκλειστικο΄ δικαι΄ωµα εκµετα΄λλευσης αυτου΄
του εδα΄φους η΄ υπεδα΄φους·

(κ)

τα εµπορευ΄µατα τα παραγο΄µενα σ' αυτε΄ς αποκλειστικα΄ απο΄
προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α (α) ΄εως ι).

'Αρθρο 2
Γενικε΄ς απαιτη΄σεις
1.
Για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του Παραρτη΄µατος V
σχετικα΄ µε την εµπορικη΄ συνεργασι΄α, τα παρακα΄τω προϊο΄ντα
θεωρου΄νται ως καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ:
(α)

τα προϊο΄ντα που παρα΄γονται εξ ολοκλη΄ρου στα κρα΄τη ΑΚΕ
κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 3 του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου·

(β)

τα προϊο΄ντα που παρα΄γονται στα κρα΄τη ΑΚΕ αλλα΄ περιε΄χουν
και υ΄λες που δεν ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου σ' αυτα΄, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι οι υ΄λες αυτε΄ς ΄εχουν υποστει΄ στα κρα΄τη
ΑΚΕ επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις επαρκει΄ς κατα΄ την ΄εννοια
του α΄ρθρου 4 του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου·

2.
Για την εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1, τα εδα΄φη των κρατω΄ν
ΑΚΕ θεωρει΄ται ο΄τι αποτελου΄ν ΄ενα ΄εδαφος.

2.
Οι ο΄ροι «πλοι΄α τους» και «πλοι΄ων-εργοστασι΄ων τους» στην
παρα΄γραφο 1 στοιχει΄α στ) και ζ) αφορου΄ν µο΄νο τα πλοι΄α και
πλοι΄α-εργοστα΄σια, τα οποι΄α:
(α)

ει΄ναι νηολογηµε΄να η΄ εγγεγραµµε΄να σε κρα΄τος µε΄λος της
Κοινο΄τητας, σε κρα΄τος ΑΚΕ η΄ σε ΥΧΕ·

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

(β)

φε΄ρουν τη σηµαι΄α κρα΄τους µε΄λους της Κοινο΄τητας, κρα΄τους
ΑΚΕ η΄ ΥΧΕ·

(γ)

ανη΄κουν, κατα΄ ποσοστο΄ 50 τοις εκατο΄ τουλα΄χιστον σε
υπηκο΄ους των κρατω΄ν που αποτελου΄ν µε΄ρη της συµφωνι΄ας η΄
µιας ΥΧΕ η΄ σε εταιρει΄α που ΄εχει την ΄εδρα της σε ΄ενα απο΄ τα
κρα΄τη αυτα΄ η΄ σε ΥΧΕ, της οποι΄ας ο προ΄εδρος του διοικητικου΄
η΄ του εποπτικου΄ συµβουλι΄ου και η πλειοψηφι΄α των µελω΄ν
των εν λο΄γω συµβουλι΄ων ει΄ναι υπη΄κοοι των κρατω΄ν που
αποτελου΄ν µε΄ρη της συµφωνι΄ας η΄ µιας ΥΧΕ και της οποι΄ας,
επιπλε΄ον, σε περι΄πτωση προσωπικω΄ν εταιρειω΄ν η΄ εταιρειω΄ν
περιορισµε΄νης ευθυ΄νης, το η΄µισυ τουλα΄χιστον του κεφαλαι΄ου
ανη΄κει σ' αυτα΄ τα κρα΄τη η΄ σε δηµο΄σιους οργανισµου΄ς η΄ σε
υπηκο΄ους αυτω΄ν των κρατω΄ν η΄ κα΄ποιας ΥΧΕ·

(δ)

των οποι΄ων το πλη΄ρωµα, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αξιωµατικω΄ν, κατ' αναλογι΄α τουλα΄χιστον 50 % αποτελει΄ται απο΄
υπηκο΄ους των κρατω΄ν µερω΄ν στη συµφωνι΄α η΄ των ΥΧΕ.

3.
Παρα΄ τις διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 2, η Κοινο΄τητα αναγνωρι΄ζει, κατο΄πιν αιτη΄σεως κρα΄τους ΑΚΕ, ο΄τι τα πλοι΄α που ναυλω΄νονται η΄ ενοικια΄ζονται απο΄ κρα΄τος ΑΚΕ θεωρου΄νται ως «πλοι΄α του»
για την ανα΄ληψη αλιευτικω΄ν δραστηριοτη΄των στην αποκλειστικη΄
οικονοµικη΄ ζω΄νη του υπο΄ τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
—

—

—

ο΄τι το κρα΄τος ΑΚΕ προσε΄φερε στην Κοινο΄τητα την ευκαιρι΄α
να διαπραγµατευθει΄ συµφωνι΄α αλιευτικου΄ περιεχοµε΄νου και
η Κοινο΄τητα δεν αποδε΄χθηκε αυτη΄ την προσφορα΄·
ο΄τι το 50 % τουλα΄χιστον του πληρω΄µατος, συµπεριλαµβανοµε΄νου του κυβερνη΄τη και των αξιωµατικω΄ν, ει΄ναι υπη΄κοοι των
κρατω΄ν που αποτελου΄ν συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της συµφωνι΄ας η΄
µιας ΥΧΕ·
ο΄τι η συ΄µβαση ναυ΄λωσης η΄ µι΄σθωσης ΄εχει γι΄νει αποδεκτη΄
απο΄ την επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ ως
παρε΄χουσα τις κατα΄λληλες ευκαιρι΄ες για την ανα΄πτυξη της
ικανο΄τητας του κρα΄τους ΑΚΕ να αλιευ΄ει για λογαριασµο΄ του
και ειδικο΄τερα ως αναγνωρι΄ζουσα στο κρα΄τος ΑΚΕ την
ευθυ΄νη για τη ναυτικη΄ και εµπορικη΄ διαχει΄ριση του πλοι΄ου
που ΄εχει τεθει΄ στη δια΄θεση΄ του για σηµαντικο΄ χρονικο΄
δια΄στηµα.

'Αρθρο 4

τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στον πι΄νακα για το προϊο΄ν αυτο΄,
χρησιµοποιει΄ται για την κατασκευη΄ ενο΄ς α΄λλου προϊο΄ντος, οι
προϋποθε΄σεις που ισχυ΄ουν για το προϊο΄ν στο οποι΄ο του΄το
ενσωµατω΄νεται δεν ισχυ΄ουν και ως προς αυτο΄ και δεν λαµβα΄νονται
υπο΄ψη οι µη καταγο΄µενες υ΄λες που χρησιµοποιη΄θηκαν, ενδεχοµε΄νως, για την κατασκευη΄ του.
2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση της παραγρα΄φου 1, οι µη καταγο΄µενες
υ΄λες που, συ΄µφωνα µε τις προϋποθε΄σεις που αναφε΄ρονται στον
πι΄νακα, δεν πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται για την κατασκευη΄
συγκεκριµε΄νου προϊο΄ντος µπορου΄ν, ωστο΄σο, να χρησιµοποιηθου΄ν
υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
(α)

η συνολικη΄ τους αξι΄α δεν υπερβαι΄νει το 15 τοις εκατο΄ της
τιµη΄ς «εκ του εργοστασι΄ου» του προϊο΄ντος·

(β)

µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας παραγρα΄φου δεν σηµειω΄νεται
υπε΄ρβαση των ποσοστω΄ν που περιε΄χονται στον πι΄νακα για τη
µε΄γιστη αξι΄α των µη καταγο΄µενων υλω΄ν.

3.
Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 εφαρµο΄ζονται µε εξαι΄ρεση τα
οριζο΄µενα στο α΄ρθρο 5.
'Αρθρο 5
Ανεπαρκη΄ς επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση
1.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 2, οι ακο΄λουθες
επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις θεωρου΄νται ως ανεπαρκει΄ς για την
απο΄κτηση του χαρακτη΄ρα των καταγο΄µενων προϊο΄ντων, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις του α΄ρθρου 4:
(α)

οι εργασι΄ες που αποβλε΄πουν στην εξασφα΄λιση της διατη΄ρησης των εµπορευµα΄των σε καλη΄ κατα΄σταση κατα΄ τη
µεταφορα΄ και αποθη΄κευση΄ τους (αερισµο΄ς, α΄πλωµα, ξη΄ρανση,
απλη΄ ψυ΄ξη, τοποθε΄τηση σε α΄λµη η΄ σε θειωµε΄νο υ΄δωρ, η΄
α΄λλα υδατικα΄ διαλυ΄µατα, αφαι΄ρεση φθαρµε΄νων µερω΄ν και
παρεµφερει΄ς εργασι΄ες)·

(β)

οι απλε΄ς εργασι΄ες αφαι΄ρεσης της σκο΄νης, κοσκινι΄σµατος,
διαλογη΄ς, ταξινο΄µησης, συνδυασµου΄ (συµπεριλαµβανοµε΄νης
της συ΄νθεσης σειρω΄ν εµπορευµα΄των), πλυ΄σεων, βαφη΄ς,
κοπη΄ς·

(γ)

(i)

΄ ς επεξεργασµε΄να η΄ µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα
Επαρκω
1.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, προϊο΄ντα
που δεν ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου θεωρει΄ται ο΄τι υπε΄στησαν
επαρκη΄ επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση στα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ στην
Κοινο΄τητα η΄ σε κα΄ποια ΥΧΕ, ο΄ταν πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις
του πι΄νακα που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα II.
Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς αναφε΄ρουν, για ο΄λα τα προϊο΄ντα που
καλυ΄πτονται απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α, την επεξεργασι΄α η΄ τη
µεταποι΄ηση που πρε΄πει να υποστου΄ν οι µη καταγο΄µενες υ΄λες που
χρησιµοποιου΄νται για την κατασκευη΄ των προϊο΄ντων αυτω΄ν και
εφαρµο΄ζονται µο΄νο σε σχε΄ση µε αυτε΄ς τις υ΄λες. Συνεπω΄ς, αν ΄ενα
προϊο΄ν, που ΄εχει αποκτη΄σει τον χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς πληρω΄ντας
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οι αλλαγε΄ς συσκευασι΄ας καθω΄ς και οι διαιρε΄σεις και
συνενω΄σεις δεµα΄των,

(ii) η απλη΄ τοποθε΄τηση σε φια΄λες, φιαλι΄δια, σα΄κους, κουτια΄,
η στερε΄ωση επι΄ λεπτοσανι΄δων κ.λπ. και κα΄θε α΄λλη απλη΄
εργασι΄α συσκευασι΄ας.
(δ)

η επι΄θεση σηµα΄των, ετικετω΄ν η΄ α΄λλων διακριτικω΄ν σηµει΄ων
σε προϊο΄ντα η΄ στη συσκευασι΄α τους·

(ε)

η απλη΄ ανα΄µειξη προϊο΄ντων, ΄εστω και διαφορετικου΄ ει΄δους,
κατα΄ την οποι΄α ΄ενα η΄ περισσο΄τερα συστατικα΄ των µειγµα΄των
δεν πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζει το παρο΄ν πρωτο΄κολλο, ω΄στε να δυ΄νανται να θεωρηθου΄ν προϊο΄ντα καταγωγη΄ς
κρα΄τους ΑΚΕ, Κοινο΄τητας η΄ ΥΧΕ·

(στ) η απλη΄ συνε΄νωση µερω΄ν για τη συ΄σταση ενο΄ς πλη΄ρους
προϊο΄ντος·
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(η)

η σω΄ρευση δυ΄ο η΄ περισσο΄τερων απο΄ τις εργασι΄ες που
αναφε΄ρονται στα στοιχει΄α (α) ΄εως ζ)·

(θ)

η σφαγη΄ ζω΄ων.

2.
'Ολες οι εργασι΄ες που διενεργου΄νται εντο΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ,
της Κοινο΄τητας η΄ κα΄ποιας ΥΧΕ σε συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν πρε΄πει
να εξετα΄ζονται απο΄ κοινου΄, ο΄ταν προ΄κειται να οριστει΄ αν η
πραγµατοποιηθει΄σα επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση του προϊο΄ντος
αυτου΄ πρε΄πει να θεωρηθει΄ ως ανεπαρκη΄ς κατα΄ την ΄εννοια της
παραγρα΄φου 1.

'Αρθρο 6
΄ ρευση καταγωγη΄ς
Σω
Σ ω΄ ρ ε υ σ η µ ε τ ι ς Υ Χ Ε κ α ι τ η ν Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
1.
'Υλες καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας η΄ ΥΧΕ θεωρου΄νται ως προϊο΄ντα
καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄ταν ενσωµατω΄νονται σε προϊο΄ν που
παρα΄γεται εκει΄. Τα προϊο΄ντα αυτα΄ δεν απαιτει΄ται να ΄εχουν υποστει΄
επαρκει΄ς επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄µως ο΄τι
΄εχουν υποστει΄ επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις πε΄ραν αυτω΄ν που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5.
2.
Η επεξεργασι΄α και η µεταποι΄ηση που διενεργου΄νται στην
Κοινο΄τητα η΄ σε κα΄ποια ΥΧΕ θεωρει΄ται ο΄τι διενεργου΄νται στα κρα΄τη
ΑΚΕ, ο΄ταν οι σχετικε΄ς υ΄λες υφι΄στανται επαρκη΄ επεξεργασι΄α η΄
µεταποι΄ηση στα κρα΄τη ΑΚΕ.
Σ ω΄ ρ ε υ σ η µ ε τ η Ν ο΄ τ ι ο Α φ ρ ι κ η΄
3.
Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 4, 5, 6, 7 και 8,
υ΄λες καταγωγη΄ς Νο΄τιας Αφρικη΄ς θεωρου΄νται καταγωγη΄ς κρατω΄ν
ΑΚΕ, ο΄ταν ενσωµατω΄νονται σε προϊο΄ν που παρα΄γεται σ' αυτα΄. Οι
εν λο΄γω υ΄λες δεν ει΄ναι απαραι΄τητο να ΄εχουν υποβληθει΄ σε επαρκει΄ς
επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις.
4.
Προϊο΄ντα που ΄εχουν αποκτη΄σει τον χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς
βα΄σει της παραγρα΄φου 3, εξακολουθου΄ν να θεωρου΄νται ως
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ, ο΄ταν η προστιθε΄µενη σ' αυτα΄
αξι΄α υπερβαι΄νει την αξι΄α των χρησιµοποιηθεισω΄ν υλω΄ν καταγωγη΄ς
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς. Αν αυτο΄ δεν συµβαι΄νει, τα σχετικα΄ προϊο΄ντα
θεωρει΄ται ο΄τι κατα΄γονται απο΄ τη Νο΄τιο Αφρικη΄. Για την απο΄κτηση
της καταγωγη΄ς, δεν λαµβα΄νονται υπο΄ψη υ΄λες καταγωγη΄ς Νοτι΄ου
Αφρικη΄ς που υπε΄στησαν επαρκη΄ επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση στα
κρα΄τη ΑΚΕ.
5.
Η σω΄ρευση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3 µπορει΄ να
εφαρµοστει΄ τρι΄α ΄ετη µετα΄ για τα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο
παρα΄ρτηµα ΧΙ και 6 ΄ετη µετα΄ για τα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται
στο παρα΄ρτηµα ΧΙΙ αντι΄στοιχα, απο΄ την προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της
συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο, την ανα΄πτυξη και την συνεργασι΄α
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς. Η σω
΄ ρευση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3
δεν εφαρµο΄ζεται στα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΧΙΙΙ.
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6.
Παρα΄ την παρα΄γραφο 5, η σω΄ρευση που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 3 µπορει΄να εφαρµο΄ζεται κατο΄πιν αιτη΄σεως των κρατω΄ν
ΑΚΕ για τα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα ΧΙ
και ΧΙΙ. Η επιτροπη΄ πρε΄σβεων ΑΚΕ-ΕΚ λαµβα΄νει αποφα΄σεις σχετικα΄
µε τα αιτη΄µατα των κρατω΄ν ΑΚΕ, για κα΄θε προϊο΄ν χωριστα΄, βα΄σει
΄εκθεσης της επιτροπη΄ς τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 37. Κατα΄ την εξε΄ταση των αιτηµα΄των λαµβα΄νεται
υπο΄ψη ο κι΄νδυνος παρα΄καµψης των εµπορικω΄ν διατα΄ξεων της
συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο, την ανα΄πτυξη και τη συνεργασι΄α
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς.
7.
Η σω΄ρευση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3 εφαρµο΄ζεται µο΄νο στα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα XIV
µετα΄ την κατα΄ργηση των δασµω΄ν για τα εν λο΄γω προϊο΄ντα στο
πλαι΄σιο της συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο, την ανα΄πτυξη και τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των (σειρα΄ C) την
ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις της
παρου΄σας παραγρα΄φου.
8.
Η σω΄ρευση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3 εφαρµο΄ζεται µο΄νο ο΄ταν οι χρησιµοποιηθει΄σες υ΄λες Νοτι΄ου Αφρικη΄ς
αποκτη΄σουν τον χαρακτη΄ρα καταγο΄µενων προϊο΄ντων µε εφαρµογη΄
των κανο΄νων καταγωγη΄ς που ει΄ναι πανοµοιο΄τυποι µε αυτου΄ς που
περιε΄χονται στο παρο΄ν πρωτο΄κολλο. Τα κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν
στην Κοινο΄τητα λεπτοµερη΄ στοιχει΄α των συµφωνιω΄ν και τους
αντι΄στοιχους κανο΄νες καταγωγη΄ς που ΄εχουν συµφωνηθει΄ µε τη
Νο΄τιο Αφρικη΄. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει στην Επι΄σηµη
΄ ν Κοινοτη΄των (σειρα΄ C) την ηµεροµηΕφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
νι΄α κατα΄ την οποι΄α τα κρα΄τη ΑΚΕ τηρου΄ν τις υποχρεω΄σεις που
καθορι΄ζονται στην παρου΄σα παρα΄γραφο.
9.
Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 5 και 7, η επεξεργασι΄α
και η µεταποι΄ηση που διενεργου΄νται στη Νο΄τιο Αφρικη΄ θεωρει΄ται
ο΄τι διεξα΄γονται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος της Τελωνειακη΄ς 'Ενωσης
της Νο΄τιας Αφρικη΄ς (SACU) ο΄ταν οι υ΄λες υποβα΄λλονται σε
περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση στο εν λο΄γω α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος της SACU.
10.
Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 5 και 7 και κατο΄πιν
αιτη΄σεως των κρατω΄ν ΑΚΕ, η επεξεργασι΄α και η µεταποι΄ηση που
διενεργου΄νται στη Νο΄τιο Αφρικη΄ θεωρει΄ται ο΄τι διενεργου΄νται στα
κρα΄τη ΑΚΕ, ο΄ταν οι υ΄λες υποβα΄λλονται σε περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α
η΄ µεταποι΄ηση σε κρα΄τος ΑΚΕ στο πλαι΄σιο της συµφωνι΄ας περιφερειακη΄ς οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης.
Η επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασι΄ζει για τα
αιτη΄µατα των κρατω΄ν ΑΚΕ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 37, εκτο΄ς
εα΄ν υπα΄ρχει συγκεκριµε΄νο αι΄τηµα οποιουδη΄ποτε συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους για ανα΄θεση της λη΄ψης απο΄φασης στο Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ.
΄ ρες
Σ ω΄ ρ ε υ σ η µ ε γ ε ι τ ο ν ι κ ΄ε ς α ν α π τ υ σ σ ο΄ µ ε ν ε ς χ ω
11.
Κατο΄πιν αιτη΄σεως των κρατω΄ν ΑΚΕ, υ΄λες καταγωγη΄ς
γειτονικω΄ν αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, εκτο΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ, που
υπα΄γονται σε συµπαγη΄ γεωγραφικη΄ οντο΄τητα, θεωρου΄νται ως υ΄λες
καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄ταν ενσωµατω΄νονται σε προϊο΄ν που
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'Αρθρο 8

΄εχει παραχθει΄ σ' αυτα΄. Αυτε΄ς οι υ΄λες δεν απαιτει΄ται να ΄εχουν
υποστει΄ επαρκει΄ς επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
—

—

η επεξεργασι΄α η΄ η µεταποι΄ηση που διενεργει΄ται στο κρα΄τος
ΑΚΕ υπερβαι΄νει τις εργασι΄ες που απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 5.
Ωστο΄σο, προϊο΄ντα των κεφαλαι΄ων 50 ΄εως 63 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος πρε΄πει να υφι΄στανται επιπλε΄ον στο
κρα΄τος ΑΚΕ τουλα΄χιστον επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση, λο΄γω
της οποι΄ας το παραγο΄µενο προϊο΄ν να κατατα΄σσεται σε κλα΄ση
διαφορετικη΄ απο΄ την κλα΄ση στην οποι΄α υπα΄γονταν οι
υ΄λες καταγωγη΄ς αναπτυσσο΄µενης, µη ΑΚΕ, χω΄ρας που
χρησιµοποιη΄θηκαν για την κατασκευη΄ τους. Για τα προϊο΄ντα
που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΧ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, ισχυ΄ουν µο΄νο οι συγκεκριµε΄νες µεταποιη΄σεις που
αναφε΄ρονται στη στη΄λη 3, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν αυτε΄ς
επιφε΄ρουν αλλαγη΄ κλα΄σης η΄ ο΄χι,
τα κρα΄τη ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα και οι λοιπε΄ς ενδιαφερο΄µενες
χω΄ρες συνη΄ψαν συµφωνι΄α για τις κατα΄λληλες διοικητικε΄ς
διαδικασι΄ες που θα εξασφαλι΄σουν την ορθη΄ εφαρµογη΄ της
παρου΄σας παραγρα΄φου.

Η παρου΄σα παρα΄γραφος δεν ισχυ΄ει για τα προϊο΄ντα το΄νου που
υπα΄γονται στα κεφα΄λαια 3 η΄ 16 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος,
για τα προϊο΄ντα ρυζιου΄ του κωδικου΄ ΕΣ 1006 η΄ για τα
κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Χ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.

Εξαρτη΄µατα, ανταλλακτικα΄ και εργαλει΄α
Τα εξαρτη΄µατα, ανταλλακτικα΄ και εργαλει΄α, που παραδι΄δονται
µαζι΄ µε ΄ενα ει΄δος εξοπλισµου΄, µηχανη΄, συσκευη΄ η΄ ο΄χηµα, αποτελου΄ν µε΄ρος του κανονικου΄ τους εξοπλισµου΄ και συµπεριλαµβα΄νονται στην τιµη΄ του τελευται΄ου η΄ δεν τιµολογου΄νται ιδιαιτε΄ρως,
θεωρου΄νται ο΄τι αποτελου΄ν ΄ενα συ΄νολο µε το εν λο΄γω υλικο΄, τη
µηχανη΄, τη συσκευη΄ η΄ το ο΄χηµα.

'Αρθρο 9
Συνδυασµοι΄ εµπορευµα΄των
Κατα΄ την ΄εννοια του γενικου΄ κανο΄να 3 του Εναρµονισµε΄νου
Συστη΄µατος, οι συνδυασµοι΄εµπορευµα΄των θεωρου΄νται ως καταγο΄µενα προϊο΄ντα ο΄ταν ο΄λα τα συστατικα΄ µε΄ρη τους ει΄ναι καταγο΄µενα.
Ωστο΄σο, συνδυασµο΄ς εµπορευµα΄των αποτελου΄µενος απο΄ προϊο΄ντα
καταγο΄µενα και µη θεωρει΄ται στο συ΄νολο΄ του καταγο΄µενος, υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι η αξι΄α των µη καταγο΄µενων προϊο΄ντων δεν υπερβαι΄νει
το 15 τοις εκατο΄ της τιµη΄ς «εκ του εργοστασι΄ου» του συνδυασµου΄.

Προκειµε΄νου να καθοριστει΄ αν τα προϊο΄ντα κατα΄γονται απο΄
αναπτυσσο΄µενη, µη ΑΚΕ, χω΄ρα, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
Η επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασι΄ζει για τα
αιτη΄µατα των κρατω΄ν ΑΚΕ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 37, εκτο΄ς
εα΄ν υπα΄ρχει συγκεκριµε΄νο αι΄τηµα οποιουδη΄ποτε συµβαλλοµε΄νου
µε΄ρους για ανα΄θεση της λη΄ψης απο΄φασης στο Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ.
'Αρθρο 7
Μονα΄δα χαρακτηρισµου΄
1.
Η µονα΄δα χαρακτηρισµου΄ για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων
του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου συνι΄σταται σε ΄ενα συγκεκριµε΄νο
προϊο΄ν, το οποι΄ο θεωρει΄ται ως η µονα΄δα βα΄σης για τον προσδιορισµο΄ της κατα΄ταξης συ΄µφωνα µε την ονοµατολογι΄α του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος.
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'Αρθρο 10
Ουδε΄τερα στοιχει΄α
Για να προσδιοριστει΄ εα΄ν ΄ενα προϊο΄ν ΄εχει τον χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς, δεν ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθορι΄ζεται η καταγωγη΄ των παρακα΄τω
που χρησιµοποιου΄νται, ενδεχοµε΄νως, για την παραγωγη΄ του:
(α)

της ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας και των καυσι΄µων,

(β)

των εγκαταστα΄σεων και του εξοπλισµου΄,

(γ)

των µηχανηµα΄των και εργαλει΄ων,

(δ)

των προϊο΄ντων που δεν υπεισε΄ρχονται η΄ δεν προ΄κειται να
υπεισε΄λθουν στην τελικη΄ συ΄νθεση του προϊο΄ντος.

Συ΄µφωνα µε αυτα΄:
—

—

ο΄ταν ΄ενα προϊο΄ν αποτελου΄µενο απο΄ οµα΄δα η΄ απο΄ συ΄νολο
συναρµολογηθε΄ντων ειδω΄ν κατατα΄σσεται, συ΄µφωνα µε το
Εναρµονισµε΄νο Συ΄στηµα, σε µια µο΄νο κλα΄ση, το ο΄λον
αποτελει΄ τη µονα΄δα χαρακτηρισµου΄,
ο΄ταν µια αποστολη΄ αποτελει΄ται απο΄ ορισµε΄να πανοµοιο΄τυπα
προϊο΄ντα που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση του εναρµονισµε΄νου
συστη΄µατος, κα΄θε προϊο΄ν πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη
χωριστα΄ κατα΄ την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου.

2.
'Οταν, κατ' εφαρµογη΄ του γενικου΄ κανο΄να 5 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος, οι συσκευασι΄ες κατατα΄σσονται µε τα
εµπορευ΄µατα που περιε΄χουν, το΄τε θεωρει΄ται ο΄τι αποτελου΄ν συ΄νολο
µε αυτα΄ τα εµπορευ΄µατα για τον προσδιορισµο΄ της καταγωγη΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

'Αρθρο 11
Αρχη΄ της εδαφικο΄τητας
1.
Οι ο΄ροι του τι΄τλου ΙΙ σχετικα΄ µε την απο΄κτηση του
χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς πρε΄πει να πληρου΄νται ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ στα
κρα΄τη ΑΚΕ, µε την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 6.
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2.
Αν καταγο΄µενα εµπορευ΄µατα, που ΄εχουν εξαχθει΄ απο΄ τα
κρα΄τη ΑΚΕ, την Κοινο΄τητα η΄ κα΄ποια ΥΧΕ προς α΄λλη χω΄ρα,
επανεισαχθου΄ν, πρε΄πει να θεωρου΄νται, µε την επιφυ΄λαξη του
α΄ρθρου 6, ως µη καταγο΄µενα, εκτο΄ς εα΄ν µπορει΄ να αποδειχθει΄
κατα΄ τρο΄πο ικανοποιητικο΄ στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ο΄τι:
(α)

τα επανεισαγο΄µενα εµπορευ΄µατα ει΄ναι τα ΄δια
ι µε τα εµπορευ΄µατα που εξη΄χθησαν· και

(β)

δεν ΄εχουν υποστει΄ καµι΄α εργασι΄α πε΄ραν εκει΄νων που η΄ταν
αναγκαι΄ες για τη διατη΄ρηση΄ τους σε καλη΄ κατα΄σταση, ενο΄σω
βρι΄σκονταν στην εν λο΄γω χω΄ρα η΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ τους.

'Αρθρο 13
Εκθε΄σεις
1.
Προϊο΄ντα καταγωγη΄ς που αποστε΄λλονται απο΄ κρα΄τος ΑΚΕ
για να συµµετα΄σχουν σε ΄εκθεση σε χω΄ρα α΄λλη απο΄ αυτε΄ς που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 και πωλου΄νται µετα΄ την ΄εκθεση για να
εισαχθου΄ν στην Κοινο΄τητα εµπι΄πτουν, κατα΄ την εισαγωγη΄, στις
διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος V, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι αποδεικνυ΄εται
κατα΄ τρο΄πο ικανοποιητικο΄ στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ο΄τι:
(α) ΄ενας εξαγωγε΄ας απε΄στειλε τα προϊο΄ντα αυτα΄ απο΄ κρα΄τος ΑΚΕ
στη χω΄ρα της ΄εκθεσης και τα εξε΄θεσε σε αυτη΄ν·
(β)

ο εξαγωγε΄ας αυτο΄ς πω΄λησε τα εν λο΄γω προϊο΄ντα η΄ τα
µεταβι΄βασε κατα΄ α΄λλον τρο΄πο σε παραλη΄πτη στην Κοινο΄τητα·

(γ)

τα προϊο΄ντα απεστα΄λησαν, κατα΄ τη δια΄ρκεια της ΄εκθεσης η΄
αµε΄σως µετα΄ στην κατα΄σταση στην οποι΄α ει΄χαν αποσταλει΄
στην ΄εκθεση· και

(δ)

τα προϊο΄ντα, απο΄ τη στιγµη΄ που απεστα΄λησαν στην ΄εκθεση,
δεν χρησιµοποιη΄θηκαν για σκοπου΄ς α΄λλους απο΄ την επι΄δειξη
στη συγκεκριµε΄νη ΄εκθεση.

'Αρθρο 12
Απευθει΄ας µεταφορα΄
1.
Η προτιµησιακη΄ µεταχει΄ριση που προβλε΄πεται απο΄ τις
διατα΄ξεις περι΄ εµπορικη΄ς συνεργασι΄ας του παραρτη΄µατος V
εφαρµο΄ζεται µο΄νο σε προϊο΄ντα που ικανοποιου΄ν τα κριτη΄ρια του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, τα οποι΄α µεταφε΄ρονται απευθει΄ας µεταξυ΄
του εδα΄φους των κρατω΄ν ΑΚΕ, της Κοινο΄τητας, των ΥΧΕ η΄ της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6 χωρι΄ς να
εισε΄ρχονται σε α΄λλο ΄εδαφος. Ωστο΄σο, προϊο΄ντα που αποτελου΄ν
µι΄α και µο΄νον αποστολη΄ µπορου΄ν να µεταφερθου΄ν µε΄σω α΄λλων
εδαφω΄ν µε, ενδεχοµε΄νως, µεταφο΄ρτωση η΄ προσωρινη΄ αποθη΄κευση
σ' αυτο΄ το ΄εδαφος, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τα προϊο΄ντα παραµε΄νουν υπο΄
την επιτη΄ρηση των τελωνειακω΄ν αρχω΄ν της χω΄ρας διαµετακο΄µισης
η΄ αποθη΄κευσης και ο΄τι δεν υποβα΄λλονται εκει΄ σε α΄λλες εργασι΄ες
εκτο΄ς απο΄ την εκφο΄ρτωση, την επαναφο΄ρτωση η΄ οποιαδη΄ποτε α΄λλη
εργασι΄α που αποβλε΄πει στη διατη΄ρηση΄ τους σε καλη΄ κατα΄σταση.
Τα καταγο΄µενα προϊο΄ντα µπορου΄ν να µεταφερθου΄ν µε αγωγου΄ς
µε΄σω εδα΄φους α΄λλου απο΄ εκει΄νο κρα΄τους ΑΚΕ, της Κοινο΄τητας η΄
κα΄ποιας ΥΧΕ.

2.
Πρε΄πει να εκδι΄δεται η΄ να συντα΄σσεται συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙV πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς και να υποβα΄λλεται στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς κατα΄ τον
συνη΄θη τρο΄πο. Στο πιστοποιητικο΄ αναγρα΄φεται το ο΄νοµα και η
διευ΄θυνση της ΄εκθεσης. Ει΄ναι δυνατο΄ να ζητηθου΄ν, ο΄που κρι΄νεται
αναγκαι΄ο, συµπληρωµατικε΄ς ΄εγγραφες αποδει΄ξεις σχετικα΄ µε τη
φυ΄ση των προϊο΄ντων και µε τις συνθη΄κες υπο΄ τις οποι΄ες εξετε΄θησαν
τα προϊο΄ντα.
3.
Η παρα΄γραφος 1 ισχυ΄ει για κα΄θε ΄εκθεση εµπορικου΄, βιοµηχανικου΄, γεωργικου΄ η΄ βιοτεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, εµποροπανη΄γυρη η΄
παρο΄µοια δηµο΄σια εκδη΄λωση που δεν διοργανω΄νεται για ιδιωτικου΄ς σκοπου΄ς σε καταστη΄µατα η΄ εµπορικου΄ς χω΄ρους µε σκοπο΄
την πω΄ληση αλλοδαπω΄ν προϊο΄ντων και κατα΄ τη δια΄ρκεια της
οποι΄ας τα προϊο΄ντα παραµε΄νουν υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο.

2.
Για να αποδειχθει΄ ο΄τι πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις που
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 προσκοµι΄ζεται στις αρµο΄διες
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς:
(α)

(β)

(i)

παρε΄χει ακριβη΄ περιγραφη΄ των εµπορευµα΄των,

(ii) αναφε΄ρει τις ηµεροµηνι΄ες εκφο΄ρτωσης και επαναφο΄ρτωσης των προϊο΄ντων και, ο΄ταν χρεια΄ζεται, τα ονο΄µατα
των πλοι΄ων η΄ α΄λλων µεταφορικω΄ν µε΄σων που
χρησιµοποιη΄θηκαν· και
(iii) πιστοποιει΄ τις συνθη΄κες, υπο΄ τις οποι΄ες τα εµπορευ΄µατα
παρε΄µειναν στη χω΄ρα διαµετακο΄µισης· η΄
(γ)

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ενιαι΄α φορτωτικη΄ που καλυ΄πτει τη διε΄λευση απο΄ τη χω΄ρα
εξαγωγη΄ς µε΄σω της χω
΄ ρας διαµετακο΄µισης· η΄
βεβαι΄ωση που χορηγει΄ται απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της
χω΄ρας διαµετακο΄µισης και η οποι΄α:

ελλει΄ψει αυτω΄ν, οποιοδη΄ποτε αποδεικτικο΄ ΄εγγραφο.

15.12.2000

'Αρθρο 14
Γενικε΄ς απαιτη΄σεις
1.
Προϊο΄ντα καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ εµπι΄πτουν κατα΄
την εισαγωγη΄ τους στην Κοινο΄τητα στο Παρα΄ρτηµα V εφο΄σον
υποβληθει΄:
(α)

πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1, υπο΄δειγµα του οποι΄ου παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα IV, η΄

(β)

στις περιπτω΄σεις που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 19 παρα΄γραφος 1,
δη΄λωση το κει΄µενο της οποι΄ας παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα V
του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, που αναγρα΄φει ο εξαγωγε΄ας
στο τιµολο΄γιο, το δελτι΄ο παρα΄δοσης η΄ κα΄θε α΄λλο εµπορικο΄
΄εγγραφο που περιγρα΄φει τα σχετικα΄ προϊο΄ντα µε επαρκει΄ς
λεπτοµε΄ρειες, ω΄στε να ει΄ναι δυνατη΄ η εξακρι΄βωση της
ταυτο΄τητα΄ς τους (εφεξη΄ς «δη΄λωση τιµολογι΄ου»).
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2.
Παρα΄ την παρα΄γραφο 1, προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κατα΄ την
΄εννοια του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου εµπι΄πτουν, στις περιπτω΄σεις
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 25, στο Παρα΄ρτηµα V χωρι΄ς να ει΄ναι
αναγκαι΄α η υποβολη΄ κανενο΄ς απο΄ τα προαναφερθε΄ντα ΄εγγραφα.

7.
Πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 εκδι΄δεται απο΄ τις
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς και τι΄θεται στη δια΄θεση του εξαγωγε΄α, µο΄λις
πραγµατοποιηθει΄ η΄ εξασφαλισθει΄ πραγµατικη΄ εξαγωγη΄.

'Αρθρο 16

'Αρθρο 15
∆ιαδικασι΄α ΄εκδοσης πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
1.
Το πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 εκδι΄δεται απο΄ τις
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς µετα΄ απο΄ γραπτη΄ αι΄τηση,
που υποβα΄λλεται απο΄ τον εξαγωγε΄α η΄, υπ' ευθυ΄νη του εξαγωγε΄α,
απο΄ τον εξουσιοδοτηµε΄νο αντιπρο΄σωπο΄ του.
2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, ο εξαγωγε΄ας η΄ ο εξουσιοδοτηµε΄νος
΄ νουν το ΄εντυπο του πιστοποιητικου΄
αντιπρο΄σωπο΄ς του συµπληρω
κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 καθω΄ς και το ΄εντυπο της αι΄τησης, υποδει΄γµατα των οποι΄ων περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα IV. Τα ΄εντυπα
αυτα΄ συµπληρω΄νονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου. Αν αυτα΄ ει΄ναι χειρο΄γραφα, πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν
µε µελα΄νι και ευανα΄γνωστους χαρακτη΄ρες. Η περιγραφη΄ των
προϊο΄ντων πρε΄πει να αναφε΄ρεται στο πλαι΄σιο που προορι΄ζεται
γι' αυτο΄ το σκοπο΄ χωρι΄ς να παρεµβα΄λλονται κενα΄ δια΄στιχα. 'Οταν
στο πλαι΄σιο υπα΄ρχουν κενε΄ς γραµµε΄ς, πρε΄πει να συ΄ρεται οριζο΄ντια
γραµµη΄ κα΄τω απο΄ την τελευται΄α γραµµη΄ της περιγραφη΄ς και να
διαγραµµι΄ζεται ο κενο΄ς χω΄ρος.
3.
Ο εξαγωγε΄ας που ζητει΄την ΄εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1 πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να υποβα΄λει
ανα΄ πα΄σα στιγµη΄, εα΄ν του ζητηθει΄ απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς του
κρα΄τους ΑΚΕ εξαγωγη΄ς στο οποι΄ο εκδι΄δεται το πιστοποιητικο΄
κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, κα΄θε κατα΄λληλο ΄εγγραφο για την απο΄δειξη
του χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς των σχετικω΄ν προϊο΄ντων καθω΄ς και της
τη΄ρησης των λοιπω΄ν ο΄ρων του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
4.
Το πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1 εκδι΄δεται απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους ΑΚΕ εξαγωγη΄ς, εα΄ν
τα σχετικα΄ προϊο΄ντα µπορει΄ να θεωρηθου΄ν ως προϊο΄ντα καταγο΄µενα απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ κα΄ποια απο΄ τις α΄λλες χω΄ρες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 και πληρου΄ν τις λοιπε΄ς απαιτη΄σεις του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
5.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς που εκδι΄δουν το πιστοποιητικο΄ λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την επαλη΄θευση του χαρακτη΄ρα
καταγωγη΄ς των προϊο΄ντων και της τη΄ρησης των λοιπω΄ν ο΄ρων του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου. Για το σκοπο΄ αυτο΄, αυτε΄ς ΄εχουν το
δικαι΄ωµα να ζητου΄ν την προσκο΄µιση κα΄θε αποδεικτικου΄ στοιχει΄ου
και να διενεργου΄ν ελε΄γχους των λογιστικω΄ν βιβλι΄ων του εξαγωγε΄α
καθω΄ς και οποιονδη΄ποτε α΄λλο ΄ελεγχο κρι΄νουν αναγκαι΄ο. Οι
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ΄εκδοσης εξασφαλι΄ζουν επι΄σης την ορθη΄ συµπλη΄ρωση των εντυ΄πων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2. Ιδι΄ως,
΄ ρος που προορι΄ζεται για την περιγραφη΄ των
ελε΄γχουν αν ο χω
προϊο΄ντων ΄εχει συµπληρωθει΄ κατα΄ τρο΄πο που να αποκλει΄ει οποιαδη΄ποτε πιθανο΄τητα δολι΄ων προσθηκω΄ν.
6.
Η ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης του πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας
ΕUR.1 αναγρα΄φεται στη θε΄ση 11 του πιστοποιητικου΄.
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Εκ των υστε΄ρων ΄εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
1.
Παρα΄ το α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 7, το πιστοποιητικο΄
κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 ει΄ναι δυνατο΄, σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, να
εκδοθει΄ και µετα΄ την εξαγωγη΄ των προϊο΄ντων τα οποι΄α αφορα΄, εα΄ν:
(α)

δεν ει΄χε εκδοθει΄ κατα΄ τη στιγµη΄ της εξαγωγη΄ς συνεπει΄α
λαθω΄ν, ακουσι΄ων παραλει΄ψεων η΄ ειδικω΄ν περιστα΄σεων· η΄

(β)

αποδεικνυ΄εται κατα΄ τρο΄πο ικανοποιητικο΄ στις τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς ο΄τι εκδο΄θηκε πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, το
οποι΄ο δεν ΄εγινε δεκτο΄ κατα΄ την εισαγωγη΄ για τεχνικου΄ς
λο΄γους.

2.
Για την εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1, ο εξαγωγε΄ας πρε΄πει
να αναφε΄ρει στην αι΄τηση΄ του τον το΄πο και την ηµεροµηνι΄α της
εξαγωγη΄ς των προϊο΄ντων τα οποι΄α αφορα΄ το πιστοποιητικο΄
κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, καθω΄ς και τους λο΄γους για τους οποι΄ους
υποβα΄λλει την αι΄τηση.
3.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ει΄ναι δυνατο΄ν να εκδω΄σουν εκ των
υστε΄ρων πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, µο΄νον αφου΄ επαληθευ΄σουν ο΄τι τα στοιχει΄α που περιε΄χονται στην αι΄τηση του εξαγωγε΄α
ανταποκρι΄νονται σε εκει΄να του αντι΄στοιχου φακε΄λου.
4.
Τα πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 που εκδι΄δονται εκ
των υστε΄ρων πρε΄πει να φε΄ρουν µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες φρα΄σεις:
«NACHTRÄGLICH
AUSGESTELLT»,
«DELIVRE
A
POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN
A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT
EFTERFØLGENDE», «ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»,
«EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI»,
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
5.
Η φρα΄ση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4 εγγρα΄φεται
στη θε΄ση «Παρατηρη΄σεις» του πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1

'Αρθρο 17
'Εκδοση αντιγρα΄φου του πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
1.
Σε περι΄πτωση κλοπη΄ς, απω΄λειας η΄ καταστροφη΄ς ενο΄ς πιστοποιητικου΄ ΕUR.1, ο εξαγωγε΄ας µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ τις
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς που το εξε΄δωσαν αντι΄γραφο που συµπληρω΄νεται
βα΄σει των εγγρα΄φων εξαγωγη΄ς που κατε΄χουν.
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2.
Το αντι΄γραφο που εκδι΄δεται, κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, πρε΄πει
να φε΄ρει µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες λε΄ξεις:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT»,
«DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA
VIA», «KAKSOISKAPPALE».
3.
Η λε΄ξη που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 εγγρα΄φεται
στη θε΄ση «παρατηρη΄σεις» του αντιγρα΄φου του πιστοποιητικου΄
κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1
4.
Το αντι΄γραφο που πρε΄πει να φε΄ρει την ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης
του πρωτοτυ΄που πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, αρχι΄ζει να
ισχυ΄ει απο΄ την εν λο΄γω ηµεροµηνι΄α.

'Αρθρο 18
'Εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 βα΄σει προηγουµε΄νως εκδοθε΄ντος η΄ συνταχθε΄ντος πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς
'Οταν προϊο΄ντα καταγωγη΄ς υφι΄στανται ΄ελεγχο εκ µε΄ρους τελωνει΄ου
κρα΄τους ΑΚΕ η΄ της Κοινο΄τητας, ει΄ναι δυνατη΄ η αντικατα΄σταση
του πρωτοτυ΄που του πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς απο΄ ΄ενα η΄
περισσο΄τερα πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1,
µε σκοπο΄ την αποστολη΄ ο΄λων η΄ ορισµε΄νων απο΄ τα προϊο΄ντα αυτα΄
αλλου΄ στα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ στην Κοινο΄τητα. Τα πιστοποιητικα΄
αντικατα΄στασης των πιστοποιητικω΄ν κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 εκδι΄δονται απο΄ το τελωνει΄ο τον ΄ελεγχο του οποι΄ου υφι΄στανται τα
προϊο΄ντα.

'Αρθρο 19
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4.
Η δη΄λωση τιµολογι΄ου πρε΄πει να αναγρα΄φεται απο΄ τον
εξαγωγε΄α µε δακτυλογρα΄φηση, µε αποτυ΄πωση µε΄σω σφραγι΄δας η΄
µε εκτυ΄πωση στο τιµολο΄γιο, το δελτι΄ο παρα΄δοσης η΄ α΄λλο εµπορικο΄
΄εγγραφο της δη΄λωσης, το κει΄µενο της οποι΄ας παρατι΄θεται στο
παρα΄ρτηµα V του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, σε µια απο΄ τις γλω΄σσες
που χρησιµοποιου΄νται στο εν λο΄γω παρα΄ρτηµα και συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας της χω΄ρας εξαγωγη΄ς. Αν η
δη΄λωση ει΄ναι χειρο΄γραφη, πρε΄πει να γρα΄φεται µε µελα΄νι και µε
ευανα΄γνωστους χαρακτη΄ρες.
5.
Οι δηλω΄σεις τιµολογι΄ου πρε΄πει να φε΄ρουν το πρωτο΄τυπο
της χειρο΄γραφης υπογραφη΄ς του εξαγωγε΄α. Ωστο΄σο, δεν απαιτει΄ται
απο΄ εγκεκριµε΄νο εξαγωγε΄α κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20 να
υπογρα΄φει τε΄τοιες δηλω΄σεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι παρε΄χει στις
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς γραπτη΄ ανα΄ληψη υποχρε΄ωσης ο΄τι αποδε΄χεται την πλη΄ρη ευθυ΄νη για τη δη΄λωση τιµολογι΄ου
απο΄ την οποι΄α φαι΄νεται ο΄τι αυτε΄ς ισχυ΄ουν σαν να ΄εφεραν πρα΄γµατι
χειρο΄γραφη υπογραφη΄ αυτου΄.
6.
Η δη΄λωση τιµολογι΄ου µπορει΄ να συντα΄σσεται απο΄ τον
εξαγωγε΄α κατα΄ την εξαγωγη΄ των προϊο΄ντων τα οποι΄α αφορα΄ η΄
µετα΄ την εξαγωγη΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι αυτη΄ προσκοµι΄ζεται στη χω΄ρα
εισαγωγη΄ς το αργο΄τερο δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την εισαγωγη΄ των προϊο΄ντων
τα οποι΄α αφορα΄.
'Αρθρο 20
Εγκεκριµε΄νος εξαγωγε΄ας
1.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς µπορου΄ν να
επιτρε΄πουν σε κα΄θε εξαγωγε΄α, ο οποι΄ος πραγµατοποιει΄ συχνε΄ς
αποστολε΄ς προϊο΄ντων βα΄σει των διατα΄ξεων του παραρτη΄µατος V
για την εµπορικη΄ συνεργασι΄α, να συντα΄σσει δηλω΄σεις τιµολογι΄ου
ανεξα΄ρτητα απο΄ την αξι΄α των σχετικω΄ν προϊο΄ντων. Ο εξαγωγε΄ας
που επιδιω΄κει την ΄εκδοση τε΄τοιας α΄δειας πρε΄πει να προσφε΄ρει
στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ο΄λες τις αναγκαι΄ες εγγυη΄σεις για την
επαλη΄θευση του χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς των προϊο΄ντων καθω΄ς και
της τη΄ρησης των λοιπω΄ν ο΄ρων του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.

'Οροι για τη συ΄νταξη δη΄λωσης τιµολογι΄ου
1.
Η δη΄λωση τιµολογι΄ου που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο (β) µπορει΄ να συνταχθει΄:
(α)

απο΄ εγκεκριµε΄νο εξαγωγε΄α κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20
η΄

(β)

απο΄ οποιονδη΄ποτε εξαγωγε΄α για κα΄θε αποστολη΄ που αποτελε΄ται
ι
απο΄ ΄ενα η΄ περισσο΄τερα δε΄µατα, τα οποι΄α περιε΄χουν
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς, των οποι΄ων η συνολικη΄ αξι΄α δεν
υπερβαι΄νει τα 6 000 ευρω΄.

2.
Αν τα σχετικα΄ προϊο΄ντα µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν ως προϊο΄ντα
καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ µιας απο΄ τις α΄λλες χω΄ρες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 και πληρου΄ν τις λοιπε΄ς απαιτη΄σεις του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, µπορει΄ να συνταχθει΄ δη΄λωση τιµολογι΄ου.
3.
Ο εξαγωγε΄ας που συντα΄σσει δη΄λωση τιµολογι΄ου πρε΄πει να
ει΄ναι σε θε΄ση να προσκοµι΄σει ανα΄ πα΄σα στιγµη΄, εα΄ν του ζητηθει΄
απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς, κα΄θε κατα΄λληλο
΄εγγραφο που αποδεικνυ΄ει το χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς των εν λο΄γω
προϊο΄ντων καθω΄ς και την εκπλη΄ρωση των λοιπω΄ν απαιτη΄σεων του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.

2.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς µπορου΄ν να παρε΄χουν την ιδιο΄τητα
εγκεκριµε΄νου εξαγωγε΄α, υπο΄ οιεσδη΄ποτε προϋποθε΄σεις κρι΄νουν
αναγκαι΄ες.
3.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς παρε΄χουν στον εγκεκριµε΄νο εξαγωγε΄α
αριθµο΄ αδει΄ας του τελωνει΄ου, ο οποι΄ος αναγρα΄φεται στη δη΄λωση
τιµολογι΄ου.
4.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς παρακολουθου΄ν τη χρη΄ση της α΄δειας
απο΄ τον εγκεκριµε΄νο εξαγωγε΄α.
5.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς µπορου΄ν να ανακαλου΄ν την α΄δεια ανα΄
πα΄σα στιγµη΄. Αυτο΄ συµβαι΄νει ο΄ταν ο εγκεκριµε΄νος εξαγωγε΄ας δεν
προσφε΄ρει πλε΄ον τις εγγυη΄σεις που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, δεν πληροι΄ τους ο΄ρους που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 2 η΄ δεν χρησιµοποιει΄ ορθα΄ την α΄δεια.
'Αρθρο 21
΄ ν καταγωγη΄ς
∆ια΄ρκεια ισχυ΄ος των πιστοποιητικω
1.
Το πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς ισχυ΄ει για δε΄κα µη΄νες απο΄ την
ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης στη χω΄ρα εξαγωγη΄ς και πρε΄πει να κατατι΄θεται
εντο΄ς της προθεσµι΄ας αυτη΄ς στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας
εισαγωγη΄ς.
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2.
Τα πιστοποιητικα΄ καταγωγη΄ς που κατατι΄θενται στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς µετα΄ την παρε΄λευση της
προθεσµι΄ας υποβολη΄ς που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1,
µπορου΄ν να γι΄νονται δεκτα΄ για την εφαρµογη΄ του προτιµησιακου΄
καθεστω΄τος στην περι΄πτωση που η αδυναµι΄α υποβολη΄ς των
πιστοποιητικω΄ν αυτω΄ν εντο΄ς της καθορισµε΄νης προθεσµι΄ας οφει΄λεται σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις.
3.
Σε α΄λλες περιπτω΄σεις εκπρο΄θεσµης υποβολη΄ς, οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς µπορου΄ν να αποδε΄χονται τα
πιστοποιητικα΄ καταγωγη΄ς, ο΄ταν τα προϊο΄ντα ΄εχουν προσκοµιστει΄
πριν απο΄ την εν λο΄γω τελικη΄ ηµεροµηνι΄α.

'Αρθρο 22
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'Αρθρο 25
Απαλλαγη΄ απο΄ την υποχρε΄ωση προσκο΄µισης πιστοποιητικου΄
καταγωγη΄ς
1.
Γι΄νονται δεκτα΄ ως καταγο΄µενα προϊο΄ντα χωρι΄ς να απαιτει΄ται
η κατα΄θεση πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς, τα προϊο΄ντα που αποστε΄λλονται υπο΄ µορφη΄ µικροδεµα΄των µεταξυ΄ ιδιωτω΄ν η΄ που περιε΄χονται
στις προσωπικε΄ς αποσκευε΄ς ταξιδιωτω΄ν, εφο΄σον προ΄κειται για
εισαγωγε΄ς χωρι΄ς κανε΄να εµπορικο΄ χαρακτη΄ρα και δηλω΄νονται ως
ανταποκρινο΄µενα στις απαιτη΄σεις του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου και
εφο΄σον δεν υπα΄ρχει καµι΄α αµφιβολι΄α ως προς την ειλικρι΄νεια της
σχετικη΄ς δη΄λωσης. Στην περι΄πτωση προϊο΄ντων που αποστε΄λλονται
ταχυδροµικω΄ς, η δη΄λωση αυτη΄ µπορει΄ να αναγρα΄φεται στις
δηλω΄σεις CN22/CN23 η΄ σε φυ΄λλο χαρτιου΄ που επισυνα΄πτεται
στο εν λο΄γω ΄εγγραφο.

΄ ς διαµετακο΄µισης
Καθεστω
'Οταν τα προϊο΄ντα εισε΄ρχονται σε κρα΄τος ΑΚΕ η΄ σε ΥΧΕ εκτο΄ς της
χω΄ρας καταγωγη΄ς, αρχι΄ζει νε΄α περι΄οδος ισχυ΄ος τεσσα΄ρων µηνω΄ν
απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της
χω΄ρας διαµετακο΄µισης αναγρα΄φουν στη θε΄ση 7 του πιστοποιητικου΄ ΕUR.1 τα εξη΄ς:
—

τη λε΄ξη «διαµετακο΄µιση»,

—

το ο΄νοµα της χω
΄ ρας διαµετακο΄µισης,

—

και θε΄τουν την επι΄σηµη σφραγι΄δα, υπο΄δειγµα της οποι΄ας ΄εχει
παρασχεθει΄ στην Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 31,

—

την ηµεροµηνι΄α αναγραφη΄ς των ανωτε΄ρω µνειω΄ν.

2.
Περιστασιακε΄ς εισαγωγε΄ς και εισαγωγε΄ς αποτελου΄µενες
αποκλειστικα΄ απο΄ προϊο΄ντα για προσωπικη΄ χρη΄ση των παραληπτω΄ν
και των ταξιδιωτω΄ν η΄ των οικογενειω΄ν τους δεν θα πρε΄πει να
θεωρου΄νται εισαγωγε΄ς µε εµπορικο΄ χαρακτη΄ρα, εα΄ν ει΄ναι προφανε΄ς,
λο΄γω της φυ΄σης και της ποσο΄τητας των προϊο΄ντων, ο΄τι δεν
επιδιω΄κεται εµπορικο΄ς σκοπο΄ς.
3.
Εξα΄λλου, η συνολικη΄ αξι΄α των προϊο΄ντων αυτω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει τα 500 ευρω΄ στις περιπτω΄σεις µικροδεµα΄των η΄ τα
1 200 ευρω΄ για τα προϊο΄ντα που αποτελου΄ν µε΄ρος των προσωπικω΄ν αποσκευω΄ν των ταξιδιωτω΄ν.

'Αρθρο 26
΄ ρευσης
∆ιαδικασι΄α ενηµε΄ρωσης για τις ανα΄γκες της σω

'Αρθρο 23
Υποβολη΄ πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς
Τα πιστοποιητικα΄ καταγωγη΄ς υποβα΄λλονται στις τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
εφαρµο΄ζονται στην εν λο΄γω χω΄ρα. Οι εν λο΄γω αρχε΄ς µπορου΄ν να
ζητη΄σουν µετα΄φραση του πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς και µπορου΄ν
επι΄σης να ζητη΄σουν να συνοδευ΄εται η διασα΄φηση εισαγωγη΄ς απο΄
δη΄λωση του εισαγωγε΄α µε την οποι΄α να βεβαιω΄νεται ο΄τι τα
προϊο΄ντα πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις που απαιτου΄νται για την
εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V.

'Αρθρο 24
Εισαγωγη΄ µε τµηµατικε΄ς αποστολε΄ς
'Οταν, µετα΄ απο΄ αι΄τηση του εισαγωγε΄α και υπο΄ τις προϋποθε΄σεις
που καθορι΄ζονται απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς,
αποσυναρµολογηµε΄να η΄ µη συναρµολογηµε΄να προϊο΄ντα κατα΄ την
΄εννοια του γενικου΄ κανο΄να 2 (α) του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος,
που υπα΄γονται στα τµη΄µατα XVI και XVII η΄ στις κλα΄σεις 7308
και 9406 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος, εισα΄γονται µε τµηµατικε΄ς αποστολε΄ς, υποβα΄λλεται γι' αυτα΄ ενιαι΄ο πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς κατα΄ την εισαγωγη΄ της πρω΄της
τµηµατικη΄ς αποστολη΄ς.

1.
'Οταν εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 2 παρα΄γραφος 2 και 6
παρα΄γραφος 1, η απο΄δειξη του καθεστω΄τος καταγωγη΄ς κατα΄ την
΄εννοια του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου των υλω΄ν που προε΄ρχονται
απο΄ α΄λλα κρα΄τη ΑΚΕ, απο΄ την Κοινο΄τητα η΄ απο΄ ΥΧΕ παρε΄χεται µε
πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 η΄ µε δη΄λωση προµηθευτη΄,
υπο΄δειγµα της οποι΄ας παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα VI Α του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, που εκδι΄δει ο εξαγωγε΄ας στο κρα΄τος η΄
την ΥΧΕ απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται οι υ΄λες.
2.
'Οταν εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 2 παρα΄γραφος 2 και 6
παρα΄γραφος 9, η απο΄δειξη της επεξεργασι΄ας η΄ της µεταποι΄ησης
που διενεργει΄ται σε ΄ενα απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη ΑΚΕ, στην Κοινο΄τητα,
σε κα΄ποια ΥΧΕ η΄ στην Νο΄τιο Αφρικη΄ παρε΄χεται µε τη δη΄λωση
προµηθευτη΄, υπο΄δειγµα της οποι΄ας παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα VI Β του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, που εκδι΄δει ο εξαγωγε΄ας
στο κρα΄τος η΄ την ΥΧΕ απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται οι υ΄λες.
3.
Ο προµηθευτη΄ς παρε΄χει ξεχωριστη΄ δη΄λωση προµηθευτη΄ για
κα΄θε αποστολη΄ υλω΄ν στο εµπορικο΄ τιµολο΄γιο που αφορα΄ την εν
λο΄γω αποστολη΄ η΄ σε παρα΄ρτηµα του τιµολογι΄ου η΄ σε δελτι΄ο
παρα΄δοσης η΄ κα΄θε α΄λλο εµπορικο΄ ΄εγγραφο που αφορα΄ την
αποστολη΄ και περιγρα΄φει τα εκα΄στοτε εµπορευ΄µατα µε επαρκει΄ς
΄ ριση΄ τους.
λεπτοµε΄ρειες που επιτρε΄πουν την αναγνω
4.
Η δη΄λωση προµηθευτη΄ µπορει΄ να ΄εχει εκτυπωθει΄ εκ των
προτε΄ρων.
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5.
Οι δηλω΄σεις προµηθευτω΄ν φε΄ρουν χειρο΄γραφη υπογραφη΄.
Ωστο΄σο, ο΄ταν οι δηλω΄σεις τιµολογι΄ου και προµηθευτη΄ καταρτι΄ζονται µε µεθο΄δους ηλεκτρονικη΄ς επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων, η
δη΄λωση προµηθευτη΄ ει΄ναι δυνατο΄ να µη φε΄ρει χειρο΄γραφη
υπογραφη΄ υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ο υπευ΄θυνος υπα΄λληλος της
προµηθευ΄τριας εταιρει΄ας αναγνωρι΄ζεται κατα΄ τρο΄πο που ικανοποιει΄
τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους στο οποι΄ο εκδι΄δονται οι
δηλω΄σεις προµηθευτη΄. Οι εν λο΄γω τελωνειακε΄ς αρχε΄ς ΄εχουν την
ευχε΄ρεια να επιβα΄λλουν ο΄ρους για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας
παραγρα΄φου.
6.
Οι δηλω΄σεις προµηθευτη΄ υποβα΄λλονται στο αρµο΄διο
τελωνει΄ο στο κρα΄τος ΑΚΕ εξαγωγη΄ς απο΄ το οποι΄ο ζητει΄ται η
΄εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1.
7.
Οι πραγµατοποιηθει΄σες δηλω΄σεις προµηθευτη΄ και τα εκδοθε΄ντα δελτι΄α πληροφοριω΄ν πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α θε΄σης σε ισχυ΄
του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 του
πρωτοκο΄λλου 1 της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ εξακολουθου΄ν
να ισχυ΄ουν.

(δ)

΄ ν καταγωγη΄ς και των δικαιολοΦυ΄λαξη του πιστοποιητικω
΄ ν εγγρα΄φων
γητικω
1.
Ο εξαγωγε΄ας, που ζητει΄ την ΄εκδοση πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1, φυλα΄σσει επι΄ τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη
τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 3.
2.
Ο εξαγωγε΄ας που συντα΄σσει δη΄λωση τιµολογι΄ου υποχρεου΄ται να φυλα΄σσει επι΄ τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη αντι΄γραφο της εν λο΄γω
δη΄λωσης τιµολογι΄ου, καθω΄ς και τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 19 παρα΄γραφος 3.
3.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς που εκδι΄δουν
πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1, φυλα΄σσουν επι΄
τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη την αι΄τηση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 15
παρα΄γραφος 2.
4.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς πρε΄πει να
φυλα΄σσουν επι΄ τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη τα πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 και τις δηλω΄σεις τιµολογι΄ου που υποβα΄λλονται
σ' αυτε΄ς.
'Αρθρο 29

∆ικαιολογητικα΄

∆ιαφορε΄ς και λα΄θη εκτυ΄πωσης

α΄µεση απο΄δειξη των διαδικασιω΄ν παραγωγη΄ς των σχετικω΄ν
εµπορευµα΄των τις οποι΄ες ΄εχει εφαρµο΄σει ο εξαγωγε΄ας η΄ ο
προµηθευτη΄ς και οι οποι΄ες περιλαµβα΄νονται π.χ. στα
λογιστικα΄ του βιβλι΄α η΄ στα εσωτερικα΄ λογιστικα΄ του στοιχει΄α·

(β) ΄εγγραφα τα οποι΄α αποδεικνυ΄ουν τον χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς
των υλω΄ν που χρησιµοποιη΄θηκαν και τα οποι΄α εκδο΄θηκαν η΄
συντα΄χθηκαν σε κρα΄τος ΑΚΕ η΄ σε µια απο΄ τις λοιπε΄ς χω΄ρες
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6, ο΄που τα εν λο΄γω ΄εγγραφα
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α·
(γ)

'Αρθρο 28

'Αρθρο 27

Τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 15 παρα΄γραφος 3 και
στο α΄ρθρο 19 παρα΄γραφος 3 και που χρησιµοποιου΄νται για να
αποδει΄ξουν ο΄τι τα προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται απο΄ πιστοποιητικο΄
κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1 η΄ απο΄ δη΄λωση τιµολογι΄ου
µπορου΄ν πρα΄γµατι να θεωρηθου΄ν ως προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρα΄τους
ΑΚΕ η΄ µιας απο΄ τις α΄λλες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6
και πληρου΄ν τις λοιπε΄ς απαιτη΄σεις του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου,
ει΄ναι δυνατο΄ να περιλαµβα΄νουν, µεταξυ΄ α΄λλων, τα ακο΄λουθα:
(α)
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΄εγγραφα που αποδεικνυ΄ουν ο΄τι η επεξεργασι΄α η΄ η µεταποι΄ηση
των υλω΄ν πραγµατοποιη΄θηκε στα κρα΄τη ΑΚΕ, στην Κοινο΄τητα
η΄ σε ΥΧΕ και τα οποι΄α εκδο΄θηκαν η΄ συντα΄χθηκαν σε κρα΄τος
ΑΚΕ, στην Κοινο΄τητα η΄ σε ΥΧΕ, ο΄που τα εν λο΄γω ΄εγγραφα
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α·
πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1 η΄
δηλω΄σεις τιµολογι΄ου που αποδεικνυ΄ουν τον χαρακτη΄ρα
καταγωγη΄ς των υλω΄ν που χρησιµοποιη΄θηκαν, τα οποι΄α
εκδο΄θηκαν η΄ συντα΄χθηκαν στα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ σε µια απο΄ τις
α΄λλες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6, συ΄µφωνα µε το
παρο΄ν πρωτο΄κολλο.

1.
Η διαπι΄στωση µικροδιαφορω΄ν µεταξυ΄ των στοιχει΄ων που
αναφε΄ρονται στο πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς και εκει΄νων που αναφε΄ρονται στα ΄εγγραφα που υποβα΄λλονται στο τελωνει΄ο για τη
διεκπεραι΄ωση των διατυπω΄σεων εισαγωγη΄ς των προϊο΄ντων, δεν
συνεπα΄γεται αφεαυτη΄ς την ακυρο΄τητα του πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς, εα΄ν αποδεικνυ΄εται δεο΄ντως ο΄τι αυτο΄ το ΄εγγραφο πρα΄γµατι
αντιστοιχει΄ στα προσκοµισθε΄ντα προϊο΄ντα.
2.
Εµφανη΄ λα΄θη εκτυ΄πωσης, ο΄πως τα τυπογραφικα΄ λα΄θη στο
πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς δεν θα πρε΄πει να συνεπα΄γονται την
απο΄ρριψη του εν λο΄γω εγγρα΄φου, αν τα σφα΄λµατα αυτα΄ δεν ει΄ναι
τε΄τοια που να δηµιουργου΄ν αµφιβολι΄ες ως προς την ορθο΄τητα των
στοιχει΄ων του σχετικου΄ εγγρα΄φου.
'Αρθρο 30
΄
Ποσα΄ εκφρασµε΄να σε ευρω
1.
Τα ποσα΄ που εκφρα΄ζονται στο εθνικο΄ νο΄µισµα κρα΄τους
µε΄λους, ει΄ναι ισοδυ΄ναµα µε την αντι΄στοιχη αξι΄α του ευρω΄ στο
εθνικο΄ νο΄µισµα αυτη΄ς της χω΄ρας την πρω΄τη εργα΄σιµη ηµε΄ρα του
Οκτωβρι΄ου 1999.
2.
Τα ποσα΄ που εκφρα΄ζονται σε ευρω΄ και το ισο΄ποσο΄ τους στα
εθνικα΄ νοµι΄σµατα ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΚ ει΄ναι δυνατο΄,
εφο΄σον χρεια΄ζεται, να επανεξετα΄ζονται και να ανακοινω΄νονται απο΄
την Κοινο΄τητα στη επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας το αργο΄τερο
΄ενα µη΄να πριν απο΄ τη θε΄ση τους σε ισχυ΄. Κατα΄ την εν λο΄γω
επανεξε΄ταση, η Κοινο΄τητα εξασφαλι΄ζει ο΄τι δεν θα υπα΄ρξει µει΄ωση
των ποσω΄ν που προ΄κειται να χρησιµοποιηθου΄ν σε οποιοδη΄ποτε
εθνικο΄ νο΄µισµα και εξετα΄ζει τη σκοπιµο΄τητα διατη΄ρησης των
συνεπειω΄ν των σχετικω΄ν ορι΄ων σε πραγµατικε΄ς τιµε΄ς. Για το σκοπο΄
αυτο΄, µπορει΄ να αποφασι΄σει την τροποποι΄ηση των ποσω΄ν που
εκφρα΄ζονται σε ευρω΄.
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3.
Εα΄ν τα εµπορευ΄µατα τιµολογου΄νται στο νο΄µισµα α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους της ΕΚ, η χω΄ρα εισαγωγη΄ς οφει΄λει να αναγνωρι΄σει
το ποσο΄ που δηλω΄νει το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος.

ΤΙΤΛΟΣ V
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εγγρα΄φων, στις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εξαγωγη΄ς, αναφε΄ροντας, ο΄που κρι΄νεται σκο΄πιµο, τους λο΄γους που δικαιολογου΄ν
την ΄ερευνα. Προς επι΄ρρωση της αι΄τηση΄ς τους για ΄ελεγχο, αυτε΄ς
παρε΄χουν ο΄λα τα ΄εγγραφα και ο΄λες τις πληροφορι΄ες που ΄εχουν
συγκεντρω΄σει και που δικαιολογου΄ν την υποψι΄α ο΄τι οι πληροφορι΄ες που περιε΄χονται στο πιστοποιητικο΄ καταγωγη΄ς ει΄ναι
ανακριβει΄ς.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

'Αρθρο 31
Αµοιβαι΄α συνδροµη΄
1.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ υποδει΄γµατα των
αποτυπωµα΄των των χρησιµοποιου΄µενων σφραγι΄δων καθω΄ς και τις
διευθυ΄νσεις των τελωνειακω
΄ ν αρχω΄ν που ει΄ναι αρµο΄διες για την
΄εκδοση και τον ΄ελεγχο των πιστοποιητικω΄ν κυκλοφορι΄ας ΕUR.1
και των δηλω΄σεων τιµολογι΄ου.
Τα πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 και οι δηλω΄σεις τιµολογι΄ου
γι΄νονται δεκτα΄ για την εφαρµογη΄ του προτιµησιακου΄ καθεστω΄τος
απο΄ την ηµεροµηνι΄α που οι πληροφορι΄ες λαµβα΄νονται απο΄ την
Επιτροπη΄.
Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς στις τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν.
2.
Για να διασφαλιστει΄ η ορθη΄ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου, η Κοινο΄τητα, οι ΥΧΕ, τα κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν
αµοιβαι΄α συνδροµη΄, µε΄σω των αρµοδι΄ων τελωνειακω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν,
για τον ΄ελεγχο της γνησιο΄τητας των πιστοποιητικω΄ν κυκλοφορι΄ας
εµπορευµα΄των ΕUR.1, των δηλω΄σεων τιµολογι΄ου η΄ των δηλω΄σεων
προµηθευτη΄ και της ακρι΄βειας των πληροφοριω΄ν που περιε΄χονται
σ' αυτα΄ τα ΄εγγραφα.
Οι αρχε΄ς µε τις οποι΄ες διενεργου΄νται οι διαβουλευ΄σεις παρε΄χουν
τις σχετικε΄ς πληροφορι΄ες για τις συνθη΄κες παραγωγη΄ς του
προϊο΄ντος, αναφε΄ροντας ειδικο΄τερα τους ο΄ρους τη΄ρησης των
κανο΄νων καταγωγη΄ς στα δια΄φορα κρα΄τη ΑΚΕ, στα κρα΄τη µε΄λη και
στις ΥΧΕ.

'Αρθρο 32

3.
Ο ΄ελεγχος διενεργει΄ται απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας
εξαγωγη΄ς. Για το σκοπο΄ αυτο΄, αυτε΄ς ΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητου΄ν
την προσκο΄µιση κα΄θε αποδεικτικου΄ στοιχει΄ου και να διενεργου΄ν
ελε΄γχους των λογιστικω΄ν βιβλι΄ων του εξαγωγε΄α καθω
΄ ς και οποιονδη΄ποτε α΄λλο ΄ελεγχο κρι΄νουν αναγκαι΄ο.
4.
Αν οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς αποφασι΄σουν
να αναστει΄λουν την προτιµησιακη΄ µεταχει΄ριση για τα συγκεκριµε΄να
προϊο΄ντα, εν αναµονη΄ των αποτελεσµα΄των του ελε΄γχου, οφει΄λουν
να επιτρε΄ψουν στον εισαγωγε΄α να παραλα΄βει τα προϊο΄ντα υπο΄
τον ο΄ρο επιβολη΄ς κα΄θε προληπτικου΄ µε΄τρου το οποι΄ο κρι΄νεται
απαραι΄τητο.
5.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς που ζητου΄ν τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου
πρε΄πει να ενηµερω΄νονται για τα αποτελε΄σµατα του ελε΄γχου αυτου΄
το ταχυ΄τερο δυνατο΄. Τα εν λο΄γω αποτελε΄σµατα πρε΄πει να ορι΄ζουν
σαφω΄ς αν τα ΄εγγραφα ει΄ναι γνη΄σια και αν τα σχετικα΄ προϊο΄ντα
µπορου΄ν πρα΄γµατι να θεωρηθου΄ν ως προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρατω΄ν
ΑΚΕ η΄ µιας απο΄ τις α΄λλες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6
και ο΄τι πληρου΄ν τις λοιπε΄ς απαιτη΄σεις του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
6.
Εα΄ν, σε περι΄πτωση ευ΄λογων αµφιβολιω΄ν, δεν δοθει΄ απα΄ντηση
εντο΄ς δε΄κα µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς του αιτη΄µατος
ελε΄γχου η΄ εα΄ν η απα΄ντηση δεν περιλαµβα΄νει επαρκει΄ς πληροφορι΄ες
για τη διαπι΄στωση της αυθεντικο΄τητας του εν λο΄γω εγγρα΄φου η΄
την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ των προϊο΄ντων, οι αιτου΄σες τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς αρνου΄νται, εκτο΄ς εκτα΄κτων περιστα΄σεων, το ευεργε΄τηµα των
προτιµη΄σεων.
7.
'Οταν απο΄ τη διαδικασι΄α ελε΄γχου η΄ απο΄ οποιαδη΄ποτε α΄λλη
διαθε΄σιµη πληροφορι΄α προκυ΄πτουν ενδει΄ξεις ο΄τι οι διατα΄ξεις του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου παραβια΄ζονται, το κρα΄τος ΑΚΕ µε δικη΄
του πρωτοβουλι΄α η΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως της Κοινο΄τητας διεξα΄γει τις
κατα΄λληλες ΄ερευνες η΄ φροντι΄ζει για τη διεξαγωγη΄ τους µε τη
δε΄ουσα ταχυ΄τητα ω΄στε τε΄τοιες παραβια΄σεις να προσδιορι΄ζονται
και να προλαµβα΄νονται, δυ΄ναται δε, να καλει΄ την Κοινο΄τητα να
συµµετε΄χει στις εν λο΄γω ΄ερευνες.

΄ ν καταγωγη΄ς
'Ελεγχος των πιστοποιητικω
1.
Ο µεταγενε΄στερος ΄ελεγχος των πιστοποιητικω΄ν καταγωγη΄ς
πραγµατοποιει΄ται δειγµατοληπτικα΄ η΄ κα΄θε φορα΄ που οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς ΄εχουν βα΄σιµες αµφιβολι΄ες ως προς
τη γνησιο΄τητα τε΄τοιων εγγρα΄φων, το χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς των
σχετικω΄ν προϊο΄ντων η΄ την εκπλη΄ρωση των λοιπω΄ν απαιτη΄σεων του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
2.
Για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 1, οι
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς της χω΄ρας εισαγωγη΄ς οφει΄λουν να επιστρε΄φουν
το πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1, και το τιµολο΄γιο, αν ΄εχει
υποβληθει΄, τη δη΄λωση τιµολογι΄ου η΄ αντι΄γραφο των εν λο΄γω

'Αρθρο 33
΄ σεων προµηθευτω
΄ν
'Ελεγχος των δηλω
1.
Ο ΄ελεγχος της δη΄λωσης προµηθευτη΄ µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται δειγµατοληπτικα΄ η΄ κα΄θε φορα΄ που οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς
του κρα΄τους εισαγωγη΄ς ΄εχουν βα΄σιµες αµφιβολι΄ες ως προς τη
γνησιο΄τητα τε΄τοιων εγγρα΄φων η΄ την ακρι΄βεια και την πληρο΄τητα
των πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ των
σχετικω΄ν υλω΄ν.
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2.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς στις οποι΄ες υποβα΄λλεται η δη΄λωση
προµηθευτη΄ ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να ζητου΄ν απο΄ τις τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς του κρα΄τους στο οποι΄ο ΄εχει καταρτιστει΄ η δη΄λωση να
εκδι΄δουν δελτι΄ο πληροφοριω΄ν, υπο΄δειγµα του οποι΄ου παρε΄χεται
στο παρα΄ρτηµα VII του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου. Οι τελωνειακε΄ς
αρχε΄ς στις οποι΄ες υποβα΄λλεται η δη΄λωση προµηθευτη΄ ΄εχουν
εναλλακτικα΄ τη δυνατο΄τητα να ζητου΄ν απο΄ τον εξαγωγε΄α να
προσκοµι΄ζει πιστοποιητικο΄ πληροφοριω΄ν που ΄εχουν εκδω΄σει οι
τελωνειακε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους στο οποι΄ο καταρτι΄στηκε η δη΄λωση.
Αντι΄γραφο του δελτι΄ου πληροφοριω΄ν φυλα΄σσεται απο΄ το τελωνει΄ο
που το εξε΄δωσε για τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη.
3.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς που ζητου΄ν τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου
πρε΄πει να ενηµερω
΄ νονται για τα αποτελε΄σµατα του ελε΄γχου αυτου΄
το ταχυ΄τερο δυνατο΄. Στα αποτελε΄σµατα πρε΄πει να υπα΄ρχει σαφη΄ς
΄ενδειξη για το αν η δη΄λωση σχετικα΄ µε τον χαρακτη΄ρα των υλω΄ν
ει΄ναι ορθη΄.
4.
Για τους σκοπου΄ς του ελε΄γχου, οι προµηθευτε΄ς φυλα΄σσουν
τουλα΄χιστον επι΄ τρι΄α ΄ετη αντι΄γραφο του εγγρα΄φου που περιε΄χει τη
δη΄λωση καθω΄ς και κα΄θε α΄λλη αναγκαι΄α απο΄δειξη που αναφε΄ρει
τον αληθινο΄ χαρακτη΄ρα των υλω΄ν.
5.
Οι τελωνειακε΄ς αρχε΄ς του κρα΄τους στο οποι΄ο καταρτι΄ζεται
η δη΄λωση προµηθευτη΄ ΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητου΄ν κα΄θε απο΄δειξη
η΄ να διενεργου΄ν κα΄θε ΄ελεγχο που θεωρου΄ν αναγκαι΄ο προκειµε΄νου
να επαληθευ΄ουν την ορθο΄τητα των δηλω΄σεων προµηθευτη΄.
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'Αρθρο 36
΄ νες
Ελευ΄θερες ζω
1.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ προβαι΄νουν σε ο΄λες τις απαραι΄τητες ενε΄ργειες
προκειµε΄νου να διασφαλι΄σουν ο΄τι τα προϊο΄ντα, που διακινου΄νται
υπο΄ την κα΄λυψη πιστοποιητικου΄ καταγωγη΄ς η΄ δη΄λωσης προµηθευτη΄ και παραµε΄νουν κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς τους σε
ελευ΄θερη ζω΄νη στο ΄εδαφο΄ς τους, δεν αντικαθι΄στανται απο΄ α΄λλα
εµπορευ΄µατα ου΄τε υποβα΄λλονται σε επεξεργασι΄ες α΄λλες απο΄ τις
συνη΄θεις εργασι΄ες που αποβλε΄πουν να εµποδι΄σουν τη φθορα΄ τους.
2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση της παραγρα΄φου 1, ο΄ταν προϊο΄ντα καταγωγη΄ς εισα΄γονται σε ελευ΄θερη ζω΄νη υπο΄ την κα΄λυψη πιστοποιητικου΄
καταγωγη΄ς και υφι΄στανται επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση, οι ενδιαφερο΄µενες αρχε΄ς εκδι΄δουν νε΄ο πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των ΕUR.1, εφο΄σον το ζητη΄σει ο εξαγωγε΄ας, αν η επεξεργασι΄α
η΄ η µεταποι΄ηση ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου.
'Αρθρο 37
Επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας
1.
Συγκροτει΄ται επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας, εφεξη΄ς «η
επιτροπη΄», αρµο΄δια για την υλοποι΄ηση της διοικητικη΄ς συνεργασι΄ας ενο΄ψει της ορθη΄ς και οµοιο΄µορφης εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου καθω΄ς και για την ανα΄ληψη οποιασδη΄ποτε α΄λλης
δραστηριο΄τητας που ενδε΄χεται να της ανατεθει΄ στον τελωνειακο΄
τοµε΄α.

6.
Κα΄θε πιστοποιητικο΄ κυκλοφορι΄ας ΕUR.1 η΄ δη΄λωση τιµολογι΄ου που εκδι΄δεται η΄ καταρτι΄ζεται βα΄σει εσφαλµε΄νης δη΄λωσης
προµηθευτη΄ θεωρει΄ται α΄κυρο.

2.
Η επιτροπη΄ υποχρεου΄ται να εξετα΄ζει τακτικα΄ τις συνε΄πειες
για τα κρα΄τη ΑΚΕ και ειδικο΄τερα για τα λιγο΄τερα ανεπτυγµε΄να
κρα΄τη ΑΚΕ, της εφαρµογη΄ς των κανο΄νων καταγωγη΄ς και να
προτει΄νει στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν τα κατα΄λληλα µε΄τρα.

'Αρθρο 34

3.
Η επιτροπη΄ λαµβα΄νει αποφα΄σεις για τη σω
΄ ρευση υπο΄ τις
προϋποθε΄σεις που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 6.

΄ν
∆ιευθε΄τηση διαφορω
Κα΄θε διαφορα΄ που προκυ΄πτει σε σχε΄ση µε τις διαδικασι΄ες ελε΄γχου
των α΄ρθρων 32 και 33, η οποι΄α δεν µπορει΄ να διευθετηθει΄
µεταξυ΄ των τελωνειακω΄ν αρχω΄ν που ζητου΄ν τον ΄ελεγχο και των
τελωνειακω΄ν αρχω΄ν που ει΄ναι υπευ΄θυνες για τη διενε΄ργεια΄ του και
κα΄θε προ΄βληµα που δηµιουργει΄ται ως προς την ερµηνει΄α του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, υποβα΄λλονται στην επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς
συνεργασι΄ας.
Σε ο΄λες τις περιπτω΄σεις, οι διαφορε΄ς µεταξυ΄ του εισαγωγε΄α και
των τελωνειακω΄ν αρχω΄ν της χω΄ρας εισαγωγη΄ς διακανονι΄ζονται
βα΄σει της νοµοθεσι΄ας της εν λο΄γω χω΄ρας.

4.
Η επιτροπη΄ λαµβα΄νει αποφα΄σεις για παρεκκλι΄σεις απο΄ το
παρο΄ν πρωτο΄κολλο υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που καθορι΄ζονται στο
α΄ρθρο 38.
5.
Η επιτροπη΄ συνεδρια΄ζει τακτικα΄ για την προετοιµασι΄α,
ειδικο΄τερα, των αποφα΄σεων του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 40.
6.
Η επιτροπη΄ αποτελει΄ται, αφενο΄ς, απο΄ εµπειρογνω΄µονες των
κρατω΄ν µελω
΄ ν και απο΄ υπαλλη΄λους της Επιτροπη΄ς αρµο΄διους για
τελωνειακα΄ θε΄µατα και, αφετε΄ρου, απο΄ εµπειρογνω΄µονες που
εκπροσωπου΄ν τα κρα΄τη ΑΚΕ και απο΄ υπαλλη΄λους περιφερειακω΄ν
ενω΄σεων των κρατω΄ν ΑΚΕ αρµο΄διους για τελωνειακα΄ θε΄µατα. Η
επιτροπη΄ µπορει΄ να ζητει΄ συγκεκριµε΄νη εµπειρογνωµοσυ΄νη ο΄ταν
το κρι΄νει αναγκαι΄ο.

'Αρθρο 35
΄ σεις
Κυρω

'Αρθρο 38
Παρεκκλι΄σεις

Επιβα΄λλονται κυρω΄σεις σε κα΄θε προ΄σωπο το οποι΄ο συντα΄σσει
αυτοπροσω΄πως η΄ δι' αντιπροσω΄που ΄εγγραφο το οποι΄ο περιε΄χει
εσφαλµε΄νες πληροφορι΄ες, µε σκοπο΄ την επι΄τευξη προτιµησιακη΄ς
µεταχει΄ρισης για τα προϊο΄ντα.

1.
Η επιτροπη΄ µπορει΄ να εγκρι΄νει παρεκκλι΄σεις απο΄ το παρο΄ν
πρωτο΄κολλο, ο΄ταν το απαιτει΄ η ανα΄πτυξη υφισταµε΄νων βιοµηχανιω΄ν η΄ η δηµιουργι΄α νε΄ων.
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Πριν απο΄ η΄ µετα΄ την υποβολη΄ του θε΄µατος στην επιτροπη΄, το
ενδιαφερο΄µενο η΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ υποχρεου΄νται να
ενηµερω΄νουν την Κοινο΄τητα για το αι΄τηµα ΄εγκρισης παρε΄κκλισης
και να αναφε΄ρουν τους λο΄γους στους οποι΄ους αυτο΄ στηρι΄ζεται
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2.
Η Κοινο΄τητα αποδε΄χεται ο΄λες τις αιτη΄σεις των ΑΚΕ που αιτιολογου΄νται δεο΄ντως κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος α΄ρθρου και οι
οποι΄ες δεν µπορου΄ν να ζηµιω
΄ σουν σοβαρα΄ µια εγκατεστηµε΄νη
βιοµηχανι΄α της Κοινο΄τητας.
2.
Για να διευκολυνθει΄ η εξε΄ταση απο΄ την επιτροπη΄ των
αιτηµα΄των για ΄εγκριση παρε΄κκλισης το κρα΄τος ΑΚΕ που διατυπω΄νει
το αι΄τηµα παρε΄χει, µε΄σω του εντυ΄που που παρατι΄θεται στο
παρα΄ρτηµα VIII του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, προς επι΄ρρωση του
αιτη΄µατο΄ς του τις πληρε΄στερες δυνατε΄ς πληροφορι΄ες για τα
παρακα΄τω κυρι΄ως θε΄µατα:
—

περιγραφη΄ του τελικου΄ προϊο΄ντος,

—

φυ΄ση και ποσο΄τητα των υλω΄ν καταγωγη΄ς τρι΄της χω΄ρας,

—

φυ΄ση και ποσο΄τητα των υλω΄ν καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ,
Κοινο΄τητας η΄ ΥΧΕ η΄ των υλω΄ν που ΄εχουν µεταποιηθει΄ εκει΄,

—

µε΄θοδοι παραγωγη΄ς,

—

προστιθε΄µενη αξι΄α,

—

αριθµο΄ς υπαλλη΄λων στη σχετικη΄ επιχει΄ρηση,

—

προβλεπο΄µενος ο΄γκος εξαγωγω΄ν στην Κοινο΄τητα,

—

α΄λλες ενδεχο΄µενες πηγε΄ς προµη΄θειας πρω΄των υλω΄ν

—

τους λο΄γους για τη ζητου΄µενη προθεσµι΄α στο πλαι΄σιο των
προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλονται για νε΄ες πηγε΄ς προµη΄θειας,

—

α΄λλες παρατηρη΄σεις.

Οι αυτε΄ς διατα΄ξεις εφαρµο΄ζονται ο΄σον αφορα΄ ενδεχο΄µενες παρατα΄σεις.
Η επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας µπορει΄ να τροποποιη΄σει το
΄εντυπο.
3.

Κατα΄ την εξε΄ταση των στοιχει΄ων λαµβα΄νονται, ιδι΄ως, υπο΄ψη:

(α)

το επι΄πεδο ανα΄πτυξης η΄ η γεωγραφικη΄ θε΄ση του η΄ των
ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ,

(β)

οι περιπτω΄σεις που η εφαρµογη΄ των υπαρχο΄ντων κανο΄νων
καταγωγη΄ς θα ΄εθιγε αισθητα΄ την ικανο΄τητα µιας βιοµηχανι΄ας
εγκατεστηµε΄νης σε ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ να συνεχι΄σει τις εξαγωγε΄ς
της προς την Κοινο΄τητα, και ιδι΄ως οι περιπτω΄σεις που η
εφαρµογη΄ αυτη΄ θα µπορου΄σε να ΄εχει ως συνε΄πεια την παυ΄ση
των δραστηριοτη΄των,

(γ)
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ειδικε΄ς περιπτω΄σεις, κατα΄ τις οποι΄ες παρε΄χονται σαφει΄ς
ενδει΄ξεις ο΄τι θα η΄ταν δυνατο΄ν σηµαντικε΄ς επενδυ΄σεις σε µι΄α
βιοµηχανι΄α να αποθαρρυνθου΄ν λο΄γω των κανο΄νων καταγωγη΄ς
και κατα΄ τις οποι΄ες, παρε΄κκλιση που θα ευνοου΄σε την
πραγµατοποι΄ηση ενο΄ς επενδυτικου΄ προγρα΄µµατος, θα
καθιστου΄σε, σταδιακα΄, δυνατη΄ την τη΄ρηση των κανο΄νων
αυτω΄ν.

4.
Σε ο΄λες τις περιπτω
΄ σεις, πρε΄πει να εξετα΄ζεται αν οι κανο΄νες
σωρευτικη΄ς καταγωγη΄ς επιτρε΄πουν τη λυ΄ση του προβλη΄µατος.
5.
Εξα΄λλου, ο΄ταν η παρε΄κκλιση αφορα΄ ΄ενα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νο η΄ νησιωτικο΄ κρα΄τος ΑΚΕ, η αι΄τηση εξετα΄ζεται µε ευνοϊκη΄
προδια΄θεση και λαµβα΄νονται ιδιαι΄τερα υπο΄ψη:
(α)

οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς επιπτω΄σεις των αποφα΄σεων που
πρε΄πει να ληφθου΄ν, ιδι΄ως στον τοµε΄α της απασχο΄λησης·

(β)

η ανα΄γκη εφαρµογη΄ς της παρε΄κκλισης για ΄ενα χρονικο΄
δια΄στηµα λο΄γω της ιδια΄ζουσας κατα΄στασης του συγκεκριµε΄νου κρα΄τους ΑΚΕ και των δυσχερειω΄ν που αντιµετωπι΄ζει.

6.
Κατα΄ την εξε΄ταση των αιτηµα΄των, πρε΄πει να δι΄δεται ιδιαι΄τερη
προσοχη΄, κατα΄ περι΄πτωση, στη δυνατο΄τητα απο΄κτησης του
χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς απο΄ προϊο΄ντα που περιλαµβα΄νουν στη
συ΄νθεση΄ τους υ΄λες καταγωγη΄ς γειτονικω΄ν αναπτυσσοµε΄νων χωρω΄ν,
λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν η΄ αναπτυσσοµε΄νων χωρω΄ν µε τις
οποι΄ες ΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη ΑΚΕ διατηρου΄ν ειδικε΄ς σχε΄σεις,
υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι µπορει΄ να διασφαλιστει΄ ικανοποιητικη΄
διοικητικη΄ συνεργασι΄α.
7.
Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 1 ΄εως 6, η παρε΄κκλιση
χορηγει΄ται ο΄ταν η προστιθε΄µενη αξι΄α στα µη καταγο΄µενα προϊο΄ντα
που µεταποιου΄νται στο η΄ στα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ ει΄ναι
τουλα΄χιστον 45 % της αξι΄ας του τελικου΄ προϊο΄ντος, εφο΄σον η
παρε΄κκλιση δεν απειλει΄ να παραβλα΄ψει σοβαρα΄ ΄εναν οικονοµικο΄
τοµε΄α της Κοινο΄τητας η΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
της.
8.
Παρα΄ τις παραγρα΄φους 1 ΄εως 7, για κονσερβοποιηµε΄νο το΄νο
και φιλε΄τα το΄νου ει΄ναι δυνατο΄ να παρε΄χονται µο΄νο στο πλαι΄σιο
ετη΄σιων ποσοστω΄σεων µεγε΄θου 8 000 το΄νων για κονσερβοποιηµε΄νο το΄νο και ετη΄σιας ποσο΄στωσης υ΄ψους 2 000 για φιλε΄τα
το΄νου.
Οι αιτη΄σεις για τε΄τοιες παρεκκλι΄σεις υποβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη
ΑΚΕ συ΄µφωνα µε τις προαναφερθει΄σες ποσοστω΄σεις στην επιτροπη΄,
που τις εγκρι΄νει αυτο΄µατα και τις θε΄τει σε ισχυ΄ µε απο΄φαση.
9.
Η επιτροπη΄ λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄ζει
ο΄τι λαµβα΄νεται απο΄φαση το ταχυ΄τερο δυνατο΄ και οπωσδη΄ποτε ο΄χι
αργο΄τερα απο΄ εβδοµη΄ντα πε΄ντε εργα΄σιµες ηµε΄ρες µετα΄ την
παραλαβη΄ της αι΄τησης απο΄ τον συµπροεδρευ΄οντα της επιτροπη΄ς
εκπρο΄σωπο της ΕΚ. Αν στο δια΄στηµα αυτο΄ η Κοινο΄τητα δεν
γνωστοποιη΄σει στα κρα΄τη ΑΚΕ τη θε΄ση της σχετικα΄ µε την
παρε΄κκλιση, η αι΄τηση θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει γι΄νει δεκτη΄. Εα΄ν η επιτροπη΄
τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας δεν καταλη΄ξει σε απο΄φαση, το΄τε η
Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων καλει΄ται να αποφασι΄σει εκει΄νη, µε΄σα σε
δια΄στηµα ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α
επελη΄φθη του θε΄µατος.
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10. (α)

Οι παρεκκλι΄σεις ισχυ΄ουν για δια΄στηµα που καθορι΄ζει η
επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας, και το οποι΄ο κατα΄
κανο΄να ει΄ναι πενταετε΄ς·

(β)

η απο΄φαση για την παρε΄κκλιση µπορει΄ να προβλε΄πει
παρα΄ταση χωρι΄ς να χρεια΄ζεται νε΄α απο΄φαση της επιτροπη΄ς τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι το
ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος η΄ κρα΄τη ΑΚΕ θα αποδει΄ξουν,
τρεις µη΄νες πριν τη λη΄ξη κα΄θε περιο΄δου, ο΄τι ακο΄µα δεν
ει΄ναι σε θε΄ση να ανταποκριθου΄ν στις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου στις οποι΄ες αναφε΄ρεται η
παρε΄κκλιση·
αν εκφραστει΄ αντι΄ρρηση για την παρα΄ταση, η επιτροπη΄
τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας εξετα΄ζει το συντοµο΄τερο την
αντι΄ρρηση και αποφασι΄ζει αν θα χορηγηθει΄ η΄ ο΄χι νε΄α
παρα΄ταση στην παρε΄κκλιση. Ακολουθει΄ τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 9. Λαµβα΄νονται ο΄λα
τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την αποφυγη΄ διακοπω΄ν στην
εφαρµογη΄ της παρε΄κκλισης.

(γ)

Κατα΄ τη δια΄ρκεια των προθεσµιω΄ν που προβλε΄πονται
στα στοιχει΄α (α) και (β), η επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς
συνεργασι΄ας µπορει΄ να επανεξετα΄σει τους ο΄ρους εφαρµογη΄ς της παρε΄κκλισης αν αποδειχθει΄ ο΄τι επη΄λθε
σηµαντικη΄ αλλαγη΄ στα πραγµατικα΄ περιστατικα΄ στα
οποι΄α στηρι΄χθηκε η απο΄φαση για την παρε΄κκλιση. Μετα΄
την ολοκλη΄ρωση της εξε΄ταση΄ς της, η επιτροπη΄ µπορει΄
να αποφασι΄ζει την τροποποι΄ηση των ο΄ρων της απο΄φασης ο΄σον αφορα΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της παρε΄κκλισης
η΄ κα΄θε α΄λλη προϋπο΄θεση καθορισθει΄σα προηγουµε΄νως.
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

'Αρθρο 39
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3.
'Οταν προϊο΄ντα που παρα΄γονται εξ ολοκλη΄ρου στη Θε΄ουτα,
τη Μελι΄λια, τις ΥΧΕ η΄ την Κοινο΄τητα υποβα΄λλονται σε επεξεργασι΄α
και µεταποι΄ηση στα κρα΄τη ΑΚΕ, θεωρου΄νται ως παραχθε΄ντα εξ
ολοκλη΄ρου στα κρα΄τη ΑΚΕ.
4.
Η επεξεργασι΄α και η µεταποι΄ηση που διενεργου΄νται στη
Θε΄ουτα, τη Μελι΄λια, τις ΥΧΕ η΄ την Κοινο΄τητα θεωρει΄ται ο΄τι
διενεργου΄νται στα κρα΄τη ΑΚΕ, ο΄ταν οι σχετικε΄ς υ΄λες υφι΄στανται
περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση στα κρα΄τη ΑΚΕ.
5.
Για την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 3 και 4, οι ανεπαρκει΄ς
εργασι΄ες που απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 5 δεν θεωρου΄νται ως
επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση.
6.

Η Θε΄ουτα και η Μελι΄λια θεωρου΄νται ως ΄ενα µο΄νον ΄εδαφος.
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 40
΄ ρηση των κανο΄νων καταγωγη΄ς
Αναθεω
Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 7 του παραρτη΄µατος V, το
Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν εξετα΄ζει ετησι΄ως η΄ ο΄ποτε το ζητη΄σουν
τα κρα΄τη ΑΚΕ η΄ η Κοινο΄τητα, την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου η΄ των οικονοµικω΄ν τους αποτελεσµα΄των
ω΄στε εα΄ν χρειαστει΄ να τις τροποποιη΄σει η΄ να τις προσαρµο΄σει.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν λαµβα΄νει υπο΄ψη του, µεταξυ΄ α΄λλων,
και την επι΄πτωση που ΄εχουν οι τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις στους
κανο΄νες καταγωγη΄ς.
Οι λαµβανο΄µενες αποφα΄σεις τι΄θενται το συντοµο΄τερο σε εφαρµογη΄.
'Αρθρο 41

Ειδικοι΄ ο΄ροι

Παραρτη΄µατα

1.
Ο ο΄ρος «Κοινο΄τητα» που χρησιµοποιει΄ται στο παρο΄ν πρωτο΄κολλο δεν καλυ΄πτει τη Θε΄ουτα και τη Μελι΄λια. Η ΄εκφραση
«προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας» δεν καλυ΄πτει τα προϊο΄ντα που
κατα΄γονται απο΄ τη Θε΄ουτα και τη Μελι΄λια.

Τα παραρτη΄µατα αυτου΄ του πρωτοκο΄λλου αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος του.

2.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου εφαρµο΄ζονται
κατ' αναλογι΄α για τον καθορισµο΄ των προϊο΄ντων που ει΄ναι δυνατο΄
να θεωρου΄νται ως καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄ταν εισα΄γονται στη
Θε΄ουτα και τη Μελι΄λια.

Εφαρµογη΄ του πρωτοκο΄λλου

'Αρθρο 42

Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη ΑΚΕ λαµβα΄νουν, σε ο΄,τι τα αφορα΄, τα
αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.
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Παρα΄ρτηµα Ι του πρωτοκο΄λλου 1
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σηµει΄ωση 1
Ο πι΄νακας αναφε΄ρει τους ο΄ρους που απαιτου΄νται για να θεωρηθου΄ν ο΄λα τα προϊο΄ντα επαρκω΄ς επεξεργασθε΄ντα η΄
µεταποιηθε΄ντα κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 4 του πρωτοκο΄λλου.

Σηµει΄ωση 2
1.

Στις δυ΄ο πρω΄τες στη΄λες του πι΄νακα περιγρα΄φεται το παραγο΄µενο προϊο΄ν. Η πρω΄τη στη΄λη αναφε΄ρει τον αριθµο΄ της
δασµολογικη΄ς κλα΄σης η΄ του κεφαλαι΄ου του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος και η δευ΄τερη στη΄λη την περιγραφη΄ των
εµπορευµα΄των που αντιστοιχει΄ σ' αυτη΄ την κλα΄ση η΄ κεφα΄λαιο. Για κα΄θε ΄ενδειξη που περιλαµβα΄νεται στις δυ΄ο πρω΄τες
στη΄λες, παρε΄χεται ΄ενας κανο΄νας στις στη΄λες 3 η΄ 4. 'Οταν, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, του αριθµου΄ της πρω΄της
στη΄λης προηγει΄ται η ΄ενδειξη «ex», αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι οι κανο΄νες στις στη΄λες 3 η΄ 4 εφαρµο΄ζονται µο΄νο για το τµη΄µα
της κλα΄σης η΄ του κεφαλαι΄ου ο΄πως περιγρα΄φεται στη στη΄λη 2.

2.

'Οταν στη στη΄λη 1 συγκεντρω΄νονται περισσο΄τεροι αριθµοι΄ κλα΄σεων η΄ ο΄ταν στη στη΄λη αυτη΄ αναφε΄ρεται ΄ενας αριθµο΄ς
κεφαλαι΄ου και, κατα΄ συνε΄πεια, τα προϊο΄ντα που περιλαµβα΄νονται στη στη΄λη 2 περιγρα΄φονται µε γενικου΄ς ο΄ρους, οι
σχετικοι΄ κανο΄νες που αναφε΄ρονται στις στη΄λες 3 η΄ 4 εφαρµο΄ζονται σε ο΄λα τα προϊο΄ντα τα οποι΄α, στο πλαι΄σιο του
εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος, κατατα΄σσονται σε δια΄φορες κλα΄σεις του εν λο΄γω κεφαλαι΄ου η΄ σε οποιαδη΄ποτε απο΄ τις
κλα΄σεις που εµφανι΄ζονται µαζι΄ στη στη΄λη 1.

3.

'Οταν υπα΄ρχουν δια΄φοροι κανο΄νες στον παρο΄ντα πι΄νακα που εφαρµο΄ζονται σε δια΄φορα προϊο΄ντα της ΄διας
ι
δασµολογικη΄ς κλα΄σης, κα΄θε εδα΄φιο περιε΄χει την περιγραφη΄ εκει΄νου του τµη΄µατος της κλα΄σης που καλυ΄πτεται απο΄
τους κανο΄νες που αναφε΄ρονται παραπλευ΄ρως στις στη΄λες 3 η΄ 4.

4.

'Οταν για κα΄ποιο στοιχει΄ο στις δυ΄ο πρω΄τες στη΄λες, παρε΄χεται κανο΄νας και στις δυ΄ο στη΄λες 3 και 4, ο εξαγωγε΄ας
µπορει΄ να επιλε΄γει, ως εναλλακτικη΄ λυ΄ση, να εφαρµο΄ζει ει΄τε τον κανο΄να που παρε΄χεται στη στη΄λη 3 ει΄τε εκει΄νον που
παρε΄χεται στη στη΄λη 4. Αν δεν παρε΄χεται κανο΄νας καταγωγη΄ς στη στη΄λη 4, εφαρµο΄ζεται ο κανο΄νας που παρε΄χεται στη
στη΄λη 3.

Σηµει΄ωση 3
1.

Οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 4 του πρωτοκο΄λλου που αφορου΄ν προϊο΄ντα τα οποι΄α ΄εχουν αποκτη΄σει το χαρακτη΄ρα του
«προϊο΄ντος καταγωγη΄ς» και χρησιµοποιου΄νται για την κατασκευη΄ α΄λλων προϊο΄ντων ισχυ΄ουν ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν ο
εν λο΄γω χαρακτη΄ρας αποκτη΄θηκε στο εργοστα΄σιο ο΄που χρησιµοποιου΄νται τα εν λο΄γω προϊο΄ντα η΄ σε α΄λλο εργοστα΄σιο
στην Κοινο΄τητα η΄ στα κρα΄τη ΑΚΕ.
Π.χ.:
'Ενας κινητη΄ρας της κλα΄σης 8407, για τον οποι΄ο ο κανο΄νας που εφαρµο΄ζεται προβλε΄πει ο΄τι η αξι΄α των µη
καταγοµε΄νων υλω΄ν που δυ΄νανται να χρησιµοποιηθου΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 τοις εκατο΄ της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος, κατασκευα΄ζεται απο΄ «α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα σφυρηλατηµε΄να» της κλα΄σης ex 7224.
Αν οι εργασι΄ες σφυρηλα΄τησης πραγµατοποιη΄θηκαν εντο΄ς της Κοινο΄τητας µε πρω΄τη υ΄λη µη καταγο΄µενου πλινθω΄µατος,
το προϊο΄ν που κατασκευα΄στηκε µε αυτο΄ν τον τρο΄πο αποκτα΄ η΄δη την ιδιο΄τητα καταγωγη΄ς δυνα΄µει του κανο΄να που
προβλε΄πεται στον πι΄νακα για τα προϊο΄ντα της κλα΄σης ex 7224. Το προϊο΄ν µπορει΄, ως εκ του΄του, να θεωρηθει΄ ως
καταγο΄µενο προϊο΄ν κατα΄ τον υπολογισµο΄ της αξι΄ας του κινητη΄ρα ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν αυτο΄ς κατασκευα΄στηκε στο
΄διο
ι η΄ σε α΄λλο εργοστα΄σιο της Κοινο΄τητας. Η αξι΄α του µη καταγο΄µενου πλινθω΄µατος δεν πρε΄πει λοιπο΄ν να λαµβα΄νεται
υπο΄ψη κατα΄ τον προσδιορισµο΄ της αξι΄ας των µη καταγοµε΄νων υλω΄ν που ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄.

2.

Ο κανο΄νας που αναφε΄ρεται στον πι΄νακα καθορι΄ζει την ελα΄χιστη βαθµι΄δα επεξεργασι΄ας η΄ µεταποι΄ησης που απαιτει΄ται
συνεπω΄ς, περαιτε΄ρω επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις προσδι΄δουν επι΄σης τον χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς· αντι΄θετα, υποδεε΄στερες
επεξεργασι΄ες η΄ µεταποιη΄σεις δεν προσδι΄δουν το χαρακτη΄ρα καταγωγη΄ς. ∆ηλαδη΄, αν ΄ενας κανο΄νας προβλε΄πει ο΄τι ει΄ναι
δυνατο΄ να χρησιµοποιου΄νται µη καταγο΄µενες υ΄λες που βρι΄σκονται σε ΄ενα καθορισµε΄νο στα΄διο επεξεργασι΄ας, η
χρησιµοποι΄ηση τε΄τοιων υλω΄ν που βρι΄σκονται σε προγενε΄στερο στα΄διο επεξεργασι΄ας επιτρε΄πεται επι΄σης, ενω΄ η
χρησιµοποι΄ηση τε΄τοιων υλω΄ν που βρι΄σκονται σε µεταγενε΄στερο στα΄διο επεξεργασι΄ας δεν επιτρε΄πεται.
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3.

Με την επιφυ΄λαξη της σηµει΄ωσης 3.2, ο΄ταν ο κανο΄νας ορι΄ζει ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου΄ν «υ΄λες οποιασδη΄ποτε
κλα΄σης», µπορει΄ να χρησιµοποιηθου΄ν και υ΄λες της ΄διας
ι
κλα΄σης µε το προϊο΄ν, µε την επιφυ΄λαξη, ωστο΄σο, ειδικω΄ν
περιορισµω΄ν που περιλαµβα΄νονται, ενδεχοµε΄νως, στον κανο΄να. Η ΄εκφραση, ωστο΄σο, «κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε
κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης αριθ....» σηµαι΄νει ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου΄ν µο΄νο
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση µε προϊο΄ν στο οποι΄ο αντιστοιχει΄ διαφορετικη΄ περιγραφη΄ απο΄ αυτη΄ που ισχυ΄ει για
το προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στη στη΄λη 2.

4.

'Οταν κανο΄νας του πι΄νακα ορι΄ζει ο΄τι κα΄ποιο προϊο΄ν µπορει΄ να κατασκευασθει΄ απο΄ περισσο΄τερες απο΄ µι΄α υ΄λες, αυτο΄
σηµαι΄νει ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου΄ν µι΄α η΄ περισσο΄τερες υ΄λες. ∆εν απαιτει΄ται να χρησιµοποιηθου΄ν µαζι΄ ο΄λες
οι υ΄λες.
Π.χ.:
Ο κανο΄νας για τα υφα΄σµατα των κλα΄σεων 5208 ΄εως 5212 προβλε΄πει ο΄τι ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθου΄ν φυσικε΄ς
΄νες
ι και, µεταξυ΄ α΄λλων, χηµικε΄ς υ΄λες. Ο κανο΄νας αυτο΄ς δεν συνεπα΄γεται ο΄τι πρε΄πει να χρησιµοποιηθου΄ν ταυτο΄χρονα
φυσικε΄ς ΄νες
ι και χηµικε΄ς υ΄λες. Ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθει΄ η µι΄α η΄ η α΄λλη απο΄ αυτε΄ς τις υ΄λες η΄ ακο΄µη και οι δυ΄ο
µαζι΄.

5.

'Οταν κανο΄νας του πι΄νακα προβλε΄πει ο΄τι κα΄ποιο προϊο΄ν πρε΄πει να ΄εχει κατασκευασθει΄ απο΄ µια συγκεκριµε΄νη υ΄λη, ο
ο΄ρος αυτο΄ς δεν αποκλει΄ει προφανω΄ς τη χρησιµοποι΄ηση α΄λλων υλω΄ν οι οποι΄ες, λο΄γω της ΄διας
ι
της φυ΄σης τους, δεν
ει΄ναι δυνατο΄ να πληρου΄ν τον κανο΄να (Βλε΄πε επι΄σης τη σηµει΄ωση 6.3 παρακα΄τω για τα κλωστοϋφαντουργικα΄
προϊο΄ντ(α)).
Π.χ.:
Ο κανο΄νας για τις προπαρασκευασµε΄νες τροφε΄ς της κλα΄σης 1904, o οποι΄ος αποκλει΄ει ρητω΄ς τη χρη΄ση των
δηµητριακω΄ν και των παραγω΄γων τους, δεν απαγορευ΄ει προφανω΄ς τη χρη΄ση ανο΄ργανων αλα΄των, χηµικω΄ν ουσιω΄ν η΄
α΄λλων προ΄σθετων που δεν παρα΄γονται απο΄ δηµητριακα΄.
Αυτο΄ δεν ισχυ΄ει, ωστο΄σο, για προϊο΄ντα τα οποι΄α, αν και δεν ει΄ναι δυνατο΄ να κατασκευαστου΄ν απο΄ τη συγκεκριµε΄νη
υ΄λη που ορι΄ζεται στον πι΄νακα, ει΄ναι δυνατο΄ να παραχθου΄ν απο΄ υ΄λες της ΄διας
ι
φυ΄σης σε προγενε΄στερο στα΄διο
επεξεργασι΄ας.
Π.χ.:
Στην περι΄πτωση ενδυ΄µατος του κεφαλαι΄ου 62, που κατασκευα΄ζεται απο΄ µη υφασµε΄νες υ΄λες, αν προβλε΄πεται ο΄τι
επιτρε΄πεται η κατασκευη΄ παρο΄µοιου ει΄δους µο΄νον απο΄ µη καταγο΄µενα νη΄µατα, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
µη υφασµε΄να υφα΄σµατα, ακο΄µη και αν αποδειχθει΄ ο΄τι τα µη υφασµε΄να υφα΄σµατα δεν ει΄ναι δυνατο΄ κανονικα΄ να
κατασκευασθου΄ν απο΄ νη΄µατα. Σε τε΄τοιες περιπτω΄σεις, η υ΄λη που πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄ ει΄ναι εκει΄νη που βρι΄σκεται
στο στα΄διο επεξεργασι΄ας που προηγει΄ται του σταδι΄ου του νη΄µατος, δηλαδη΄ σε κατα΄σταση ινω΄ν.

6.

Αν προβλε΄πονται σε κανο΄να του πι΄νακα δυ΄ο ποσοστα΄ για τη µε΄γιστη αξι΄α των µη καταγο΄µενων υλω΄ν που ει΄ναι δυνατο΄
να χρησιµοποιηθου΄ν, τα ποσοστα΄ αυτα΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ να προστεθου΄ν. Εποµε΄νως, η µε΄γιστη αξι΄α ο΄λων των µη
καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν µπορει΄ να υπερβαι΄νει ποτε΄ το υψηλο΄τερο απο΄ τα εν λο΄γω ποσοστα΄.
Εννοει΄ται ο΄τι δεν πρε΄πει να γι΄νεται υπε΄ρβαση των ειδικω΄ν ποσοστω΄ν τα οποι΄α προβλε΄πονται για ορισµε΄νες υ΄λες.

Σηµει΄ωση 4
1.

Ο ο΄ρος «φυσικε΄ς ΄νες»
ι
ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στον πι΄νακα, αναφε΄ρεται σε ΄νες
ι α΄λλες απο΄ τεχνητε΄ς η΄ συνθετικε΄ς. Πρε΄πει
να περιορι΄ζεται στις ΄νες
ι σε ο΄λα τα στα΄δια πριν απο΄ τη νηµατοποι΄ηση, συµπεριλαµβανοµε΄νων των απορριµµα΄των και,
ι
περιλαµβα΄νει ΄νες
ι
που ΄εχουν χτενιστει΄, λαναριστει΄ η΄ ΄εχουν
εκτο΄ς αν ΄εχει οριστει΄ αλλιω΄ς, o ο΄ρος «φυσικε΄ς ΄νες»
µεταποιηθει΄ µε α΄λλο τρο΄πο για τη νηµατοποι΄ηση, δεν ΄εχουν ο΄µως νηµατοποιηθει΄.

2.

Ο ο΄ρος «φυσικε΄ς ΄νες»
ι
καλυ΄πτει τις χοντρε΄ς τρι΄χες χαι΄της και ουρα΄ς µο΄νοπλων η΄ βοοειδω΄ν της κλα΄σης 0503, το
µετα΄ξι των κλα΄σεων 5002 και 5003, καθω΄ς και το µαλλι΄, τις τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας και τις χοντροειδει΄ς τρι΄χες
των κλα΄σεων 5101 ΄εως 5105, τις βαµβακερε΄ς ΄νες
ι
των κλα΄σεων 5201 ΄εως 5203 και τις α΄λλες ΄νες
ι
φυτικη΄ς
προε΄λευσης των κλα΄σεων 5301 ΄εως 5305.

3.

Οι ο΄ροι «υφαντικοι΄ πολτοι΄», «χηµικε΄ς υ΄λες» και «υ΄λες που προορι΄ζονται για την κατασκευη΄ χαρτιου΄» που
χρησιµοποιου΄νται στον πι΄νακα προσδιορι΄ζουν τις υ΄λες οι οποι΄ες δεν κατατα΄σσονται στα κεφα΄λαια 50 ΄εως 63 και που
ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιου΄νται για την κατασκευη΄ συνθετικω΄ν η΄ τεχνητω΄ν ινω΄ν η΄ νηµα΄των η΄ νηµα΄των η΄ ινω΄ν απο΄
χαρτι΄.
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4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Ο ο΄ρος «τεχνητε΄ς η΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι
µη συνεχει΄ς» που χρησιµοποιει΄ται στον πι΄νακα, καλυ΄πτει τις δε΄σµες συνεχω΄ν
νηµα΄των, τις µη συνεχει΄ς ΄νες
ι και τα απορρι΄µµατα τεχνητω΄ν η΄ συνθετικω΄ν ινω΄ν µη συνεχω΄ν των κλα΄σεων 5501 ΄εως
5507.

Σηµει΄ωση 5
1.

'Οταν για κα΄ποιο συγκεκριµε΄νο προϊο΄ν του πι΄νακα γι΄νεται παραποµπη΄ στην παρου΄σα επεξηγηµατικη΄ σηµει΄ωση, οι ο΄ροι
της στη΄λης 3 του πι΄νακα δεν πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται για τις δια΄φορες βασικε΄ς υφαντουργικε΄ς υ΄λες που
χρησιµοποιου΄νται στην κατασκευη΄ του προϊο΄ντος αυτου΄, ο΄ταν στο συ΄νολο΄ τους αυτε΄ς αντιπροσωπευ΄ουν 10 τοις
εκατο΄ η΄ λιγο΄τερο του συνολικου΄ βα΄ρους ο΄λων των βασικω΄ν υφαντουργικω΄ν υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται. (βλε΄πε
επι΄σης τις σηµειω΄σεις 5.3 και 5.4).

2.

Εντου΄τοις, το ο΄ριο ανοχη΄ς που αναφε΄ρεται στη σηµει΄ωση 5.1 ει΄ναι δυνατο΄ να εφαρµο΄ζεται µο΄νο για τα συ΄µµεικτα
προϊο΄ντα τα οποι΄α κατασκευα΄στηκαν απο΄ δυ΄ο η΄ περισσο΄τερες βασικε΄ς υφαντικε΄ς υ΄λες.
Οι βασικε΄ς υφαντικε΄ς υ΄λες ει΄ναι οι εξη΄ς:
—

µετα΄ξι,

—

µαλλι΄,

—

χοντροειδει΄ς ζωικε΄ς τρι΄χες,

—

ζωικε΄ς τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας,

—

τρι΄χες χαι΄της και ουρα΄ς ΄ππων,
ι

—

βαµβα΄κι,

—

υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται στην κατασκευη΄ χαρτιου΄ και χαρτι΄,

—

λινα΄ρι,

—

κα΄νναβι,

—

γιου΄τα και α΄λλες ΄νες
ι που προε΄ρχονται απο΄ το εσωτερικο΄ του φλοιου΄ βι΄βλου,

—

σιζα΄λ και α΄λλες υφαντικε΄ς ΄νες
ι του ει΄δους Αgave,

—

΄νες
ι απο΄ κοκοφοι΄νικα, α΄βακα, ραµι΄ και α΄λλες υφαντικε΄ς ΄νες,
ι

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς,

—

τεχνητε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς,

—

νη΄µατα µεταφορα΄ς ρευ΄µατος

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυπροπυλε΄νιο,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυεστε΄ρες,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυαµι΄δια,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς πολυακριλονιτριλικε΄ς,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυαµι΄δια,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυτετραφθοροαιθυλε΄νιο,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ θειου΄χο πολυφαινυλε΄νιο,

—

συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ πολυµερε΄ς του χλωριου΄χου βινιλι΄ου,

—

α΄λλες συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς,

—

τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς απο΄ βισκο΄ζη,
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—

α΄λλες τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς,

—

νη΄µατα απο΄ πολυουρεθα΄νη που φε΄ρουν κατα΄ διαστη΄µατα ευ΄καµπτα τµη΄µατα απο΄ πολυαιθε΄ρα, ΄εστω και
περιτυλιγµε΄να µε α΄λλο νη΄µα,

—

νη΄µατα απο΄ πολυουρεθα΄νη που φε΄ρουν κατα΄ διαστη΄µατα ευ΄καµπτα τµη΄µατα απο΄ πολυεστε΄ρα, ΄εστω και
περιτυλιγµε΄να µε α΄λλο νη΄µα,

—

προϊο΄ντα της κλα΄σης 5605 (µεταλλικε΄ς κλωστε΄ς και νη΄µατα επιµεταλλωµε΄ν(α), στα οποι΄α ΄εχει ενσωµατωθει΄
λουρι΄δα που ΄εχει ΄εναν πυρη΄να που αποτελει΄ται ει΄τε απο΄ ΄ενα λεπτο΄ ΄ελασµα αργιλι΄ου ει΄τε απο΄ µι΄α ταινι΄α πλαστικη΄ς
υ΄λης επικαλυµµε΄νη η΄ ο΄χι µε σκο΄νη αργιλι΄ου, πλα΄τους µε΄χρι και 5 mm και η οποι΄α ΄εχει συγκολληθει΄ µε΄σω
διαφανου΄ς η΄ ΄εγχρωµης κολλητικη΄ς ουσι΄ας µεταξυ΄ δυ΄ο ταινιω΄ν απο΄ πλαστικε΄ς υ΄λες

—

α΄λλα προϊο΄ντα της κλα΄σης 5605.

Π.χ.:
Νη΄µα της κλα΄σης 5205 που κατασκευα΄ζεται απο΄ βαµβακερε΄ς ΄νες
ι
της κλα΄σης 5203 και απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι
µη
συνεχει΄ς της κλα΄σης 5506, ει΄ναι ΄ενα νη΄µα ανα΄µεικτο (συ΄µµεικτο). Εποµε΄νως, µη καταγο΄µενες συνθετικε΄ς ΄νες
ι
µη
συνεχει΄ς, που δεν ανταποκρι΄νονται στους κανο΄νες καταγωγη΄ς (οι οποι΄οι απαιτου΄ν τη χρη΄ση χηµικω΄ν ουσιω΄ν η΄
υφαντικου΄ πολτου΄), δυ΄νανται να χρησιµοποιηθου΄ν µε΄χρι 10 τοις εκατο΄ κατα΄ βα΄ρος του νη΄µατος.
Π.χ.:
'Υφασµα απο΄ µαλλι΄ της κλα΄σης 5112 που κατασκευα΄ζεται απο΄ νη΄µατα απο΄ µαλλι΄ της κλα΄σης 5107 και απο΄
συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς της κλα΄σης 5509, ει΄ναι ΄ενα υ΄φασµα ανα΄µεικτο (συ΄µµικτο). Εποµε΄νως, µη καταγο΄µενα
συνθετικα΄ νη΄µατα που δεν ανταποκρι΄νονται στους κανο΄νες καταγωγη΄ς (οι οποι΄οι απαιτου΄ν τη χρη΄ση χηµικω΄ν ουσιω΄ν
η΄ υφαντικου΄ πολτου΄) η΄ µα΄λλινα νη΄µατα που δεν ικανοποιου΄ν τους κανο΄νες καταγωγη΄ς (οι οποι΄οι απαιτου΄ν τη χρη΄ση
φυσικω΄ν ινω΄ν που δεν ΄εχουν χτενιστει΄, λαναριστει΄ η΄ µεταποιηθει΄ µε α΄λλο τρο΄πο για τη νηµατοποι΄ηση) η΄ συνδυασµο΄ς
των δυ΄ο αυτω΄ν τυ΄πων νηµα΄των δυ΄νανται να χρησιµοποιου΄νται σε αναλογι΄α µε΄χρι 10 τοις εκατο΄ κατα΄ βα΄ρος του
υφα΄σµατος.
Π.χ.:
Μια φουντωτη΄ υφαντικη΄ επιφα΄νεια της κλα΄σης 5802 που κατασκευα΄ζεται απο΄ βαµβακερα΄ νη΄µατα της κλα΄σης 5205
και απο΄ βαµβακερο΄ υ΄φασµα της κλα΄σης 5210, θεωρει΄ται συ΄µµεικτο προϊο΄ν µο΄νον αν το ΄διο
ι βαµβακερο΄ υ΄φασµα ει΄ναι
συ΄µµεικτο υ΄φασµα που κατασκευα΄στηκε απο΄ νη΄µατα που κατατα΄σσονται σε δυ΄ο διαφορετικε΄ς κλα΄σεις η΄ αν τα
βαµβακερα΄ νη΄µατα που χρησιµοποιη΄θηκαν ει΄ναι αυτα΄ τα ΄δια
ι συ΄µµικτα.
Π.χ.:
Αν η ΄δια
ι
φουντωτη΄ υφαντικη΄ επιφα΄νεια ΄εχει κατασκευαστει΄ απο΄ βαµβακερα΄ νη΄µατα της κλα΄σης 5205 και απο΄
συνθετικο΄ υ΄φασµα της κλα΄σης 5407, το΄τε προφανω΄ς τα χρησιµοποιου΄µενα νη΄µατα αποτελου΄ν δυ΄ο χωριστε΄ς βασικε΄ς
υφαντικε΄ς υ΄λες και συνεπω΄ς η φουντωτη΄ υφαντικη΄ επιφα΄νεια ει΄ναι συ΄µµικτο προϊο΄ν.
3.

Στην περι΄πτωση προϊο΄ντων που περιε΄χουν «νη΄µατα απο΄ πολυουρεθα΄νη που φε΄ρουν κατα΄ διαστη΄µατα ευ΄καµπτα
τµη΄µατα απο΄ πολυαιθε΄ρα, ΄εστω και περιτυλιγµε΄να µε α΄λλο νη΄µα», αυτη΄ η ανοχη΄ ει΄ναι 20 τοις εκατο΄ ο΄σον αφορα΄ τα
νη΄µατα.

4.

Στην περι΄πτωση προϊο΄ντων στα οποι΄α ΄εχει ενσωµατωθει΄ λουρι΄δα που ΄εχει ΄εναν πυρη΄να που αποτελει΄ται ει΄τε απο΄ ΄ενα
λεπτο΄ ΄ελασµα αργιλι΄ου ει΄τε απο΄ µι΄α ταινι΄α πλαστικη΄ς υ΄λης επικαλυµµε΄νη η΄ ο΄χι µε σκο΄νη αργιλι΄ου, πλα΄τους µε΄χρι και
5 mm και η οποι΄α ΄εχει συγκολληθει΄ µεταξυ΄ δυ΄ο ταινιω΄ν απο΄ πλαστικε΄ς υ΄λες, η ανοχη΄ αυτη΄ ει΄ναι 30 τοις εκατο΄ ο΄σον
αφορα΄ την εν λο΄γω λουρι΄δα.

Σηµει΄ωση 6
1.

Τα ΄ετοιµα υφαντουργικα΄ προϊο΄ντα, για τα οποι΄α υπα΄ρχει υποσηµει΄ωση στον πι΄νακα που παραπε΄µπει στην παρου΄σα
επεξηγηµατικη΄ σηµει΄ωση, δια΄φορα κλωστοϋφαντουργικα΄ ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς και εξαρτη΄µατα, τα οποι΄α δεν
ανταποκρι΄νονται στον κανο΄να της στη΄λης 3 του πι΄νακα για το ΄ετοιµο προϊο΄ν, ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιου΄νται υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι το βα΄ρος τους δεν υπερβαι΄νει το 10 % του συνολικου΄ βα΄ρους ο΄λων των χρησιµοποιηθεισω΄ν υφαντικω΄ν
υλω΄ν.
Τα κλωστοϋφαντουργικα΄ ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς και εξαρτη΄µατα ει΄ναι αυτα΄ που υπα΄γονται στα κεφα΄λαια 50 ΄εως 63. Τα
ει΄δη φοδραρι΄σµατος και εσωτερικω΄ν επενδυ΄σεων δεν θεωρου΄νται ως ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς και εξαρτη΄µατα.

2.

Τα δια΄φορα µη κλωστοϋφαντουργικα΄ ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς και εξαρτη΄µατα η΄ α΄λλες υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται και
περιε΄χουν υφαντικε΄ς υ΄λες δεν απαιτει΄ται να πληρου΄ν τους ο΄ρους της στη΄λης 3 ακο΄µη και αν δεν εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς της σηµει΄ωσης 3.5.
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3.

Συ΄µφωνα µε τη σηµει΄ωση 3.5, κα΄θε µη καταγο΄µενο µη κλωστοϋφαντουργικο΄ ει΄δος ταινιοπλεκτικη΄ς και εξα΄ρτηµα η΄
α΄λλο προϊο΄ν που δεν περιε΄χει υφαντικε΄ς υ΄λες µπορει΄, οπωσδη΄ποτε, να χρησιµοποιει΄ται ελευ΄θερα ο΄ταν δεν
παρασκευα΄ζεται απο΄ τις υ΄λες που απαριθµου΄νται στη στη΄λη 3.
—

4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Για παρα΄δειγµα (1), εα΄ν κανο΄νας του πι΄νακα προβλε΄πει, για ΄ενα συγκεκριµε΄νο ει΄δος απο΄ υφαντικη΄ υ΄λη, ο΄πως
µπλου΄ζες, ο΄τι πρε΄πει να χρησιµοποιηθου΄ν νη΄µατα, του΄το δεν απαγορευ΄ει τη χρη΄ση ειδω΄ν απο΄ µε΄ταλλο, ο΄πως
κουµπια΄, επειδη΄ τα κουµπια΄ δεν κατασκευα΄ζονται απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες.

'Οταν εφαρµο΄ζεται ΄ενας κανο΄νας ποσοστου΄, η αξι΄α των ειδω΄ν στολισµου΄ και των συµπληρωµατικω΄ν ειδω΄ν ΄ενδυσης
πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη κατα΄ τον υπολογισµο΄ της αξι΄ας των µη καταγο΄µενων υλω΄ν που ενσωµατω΄νονται.

Σηµει΄ωση 7
1.

Οι «καθορισµε΄νες επεξεργασι΄ες», συ΄µφωνα µε την ΄εννοια των κωδικω΄ν ΣΟ ex 2707, 2713 ΄εως 2715, ex 2901, ex
2092 και ex 3403, ει΄ναι οι ακο΄λουθες:
(α)

η εν κενω΄ απο΄σταξη,

(β)

η επαναπο΄σταξη µε µε΄θοδο πολυ΄ προωθηµε΄νης κλασµατοποι΄ησης (2),

(γ)

η πυρο΄λυση,

(δ)

ο ανασχηµατισµο΄ς η΄ αναµο΄ρφωση,

(ε)

η εκχυ΄λιση µε εκλεκτικου΄ς διαλυ΄τες,

(στ) η επεξεργασι΄α που περιλαµβα΄νει ο΄λες τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις: επεξεργασι΄α µε πυκνο΄ θειικο΄ οξυ΄ η΄ µε ατµι΄ζον
θειικο΄ οξυ΄ η΄ µε τριοξει΄διο του θει΄ου (θειικο΄ς ανυδρι΄της), εξουδετε΄ρωση µε αλκαλικα΄ µε΄σα, αποχρωµατισµο΄ς και
καθαρισµο΄ς µε γη ενεργο΄ απο΄ τη φυ΄ση της, µε ενεργοποιηµε΄νη γη, µε ενεργο΄ α΄νθρακα η΄ βωξι΄τη,

2.

(ζ)

o πολυµερισµο΄ς,

(η)

η αλκυλι΄ωση,

(θ)

ο ισοµερισµο΄ς.

Οι «καθορισµε΄νες επεξεργασι΄ες» συ΄µφωνα µε την ΄εννοια των κωδικω΄ν ΣΟ 2710 ΄εως 2712 ει΄ναι οι ακο΄λουθες:
(α)

η εν κενω΄ απο΄σταξη,

(β)

η επαναπο΄σταξη µε µε΄θοδο πολυ΄ προωθηµε΄νης κλασµατοποι΄ησης (2)

(γ)

η πυρο΄λυση,

(δ)

ο ανασχηµατισµο΄ς η΄ αναµο΄ρφωση,

(ε)

η εκχυ΄λιση µε εκλεκτικου΄ς διαλυ΄τες,

(στ) η επεξεργασι΄α που περιλαµβα΄νει ο΄λες τις ακο΄λουθες πρα΄ξεις: επεξεργασι΄α µε πυκνο΄ θειικο΄ οξυ΄ η΄ µε ατµι΄ζον
θειικο΄ οξυ΄ η΄ µε τριοξει΄διο του θει΄ου (θειικο΄ς ανυδρι΄της), εξουδετε΄ρωση µε αλκαλικα΄ µε΄σα, αποχρωµατισµο΄ς και
καθαρισµο΄ς µε γη ενεργο΄ απο΄ τη φυ΄ση της, µε ενεργοποιηµε΄νη γη, µε ενεργο΄ α΄νθρακα η΄ βωξι΄τη,
(ζ)

o πολυµερισµο΄ς,

(η)

η αλκυλι΄ωση,

(θ)

ο ισοµερισµο΄ς,

(ι)

η αποθει΄ωση, µε χρη΄ση υδρογο΄νου, αποκλειστικα΄ ο΄σον αφορα΄ τα βαρια΄ λα΄δια της κλα΄σης ex 2710, µε την
οποι΄α επιτυγχα΄νεται µει΄ωση τουλα΄χιστον κατα΄ 85 τοις εκατο΄ της περιεκτικο΄τητας σε θει΄ο των προϊο΄ντων που
υφι΄στανται επεξεργασι΄α (µε΄θοδος ΑSTM D 1266-59 T),

(1) Το παρο΄ν παρα΄δειγµα δι΄δεται µο΄νο χα΄ριν επεξηγη΄σεως. ∆εν ΄εχει νοµικα΄ δεσµευτικο΄ χαρακτη΄ρα.
(2) Βλ. προ΄σθετη επεξηγηµατικη΄ σηµει΄ωση 4 (β) στο κεφα΄λαιο 27 της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

(κ)

η αποπαραφι΄νωση µε µε΄θοδο διαφορετικη΄ απο΄ την απλη΄ διη΄θηση, αποκλειστικα΄ για προϊο΄ντα της κλα΄σης 2710,

(λ)

η επεξεργασι΄α µε υδρογο΄νο, διαφορετικη΄ απο΄ την αποθει΄ωση αποκλειστικα΄ για τα βαρια΄ λα΄δια του κωδικου΄ ΣΟ
ex 2710, κατα΄ την οποι΄α το υδρογο΄νο µετε΄χει ενεργα΄ σε χηµικη΄ αντι΄δραση, που πραγµατοποιει΄ται µε πι΄εση
ανω΄τερη των 20 bar και σε θερµοκρασι΄α ανω΄τερη των 250 βαθµω΄ν Κελσι΄ου, µε τη βοη΄θεια καταλυ΄τη. Οι τελικε΄ς
επεξεργασι΄ες µε υδρογο΄νο των λιπαντικω΄ν λαδιω΄ν της κλα΄σης ex 2710, που ΄εχουν σκοπο΄ κυρι΄ως τη βελτι΄ωση
του χρω΄µατος η΄ τη σταθεροποι΄ηση (π.χ. η τελικη΄ επεξεργασι΄α µε υδρογο΄νο η΄ ο αποχρωµατισµο΄ς), δεν
θεωρου΄νται, αντι΄θετα ως καθορισµε΄νες επεξεργασι΄ες,

(µ)

η απο΄σταξη µε ατµοσφαιρικη΄ πι΄εση (αποκλειστικα΄ ο΄σον αφορα΄ προϊο΄ντα του κωδικου΄ ΣΟ 2710) εφο΄σον αυτα΄
αποστα΄ζουν κατ'ο΄γκο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των απωλειω΄ν, λιγο΄τερο απο΄ 30 τοις εκατο΄ στους 300 βαθµου΄ς
Κελσι΄ου, συ΄µφωνα µε τη µε΄θοδο ΑSTM D 86,

(ν)

η επεξεργασι΄α µε ηλεκτρικη΄ εκκε΄νωση ρευ΄µατος υψηλη΄ς συχνο΄τητας (αποκλειστικα΄ για λιπαντικα΄ λα΄δια α΄λλα
απο΄ το πετρε΄λαιο εσωτερικη΄ς καυ΄σεως και τα πετρε΄λαια εξωτερικη΄ς καυ΄σεως της κλα΄σης ex 2710).

Κατα΄ την ΄εννοια των κωδικω΄ν ΣΟ ex 2707, 2713 ΄εως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλε΄ς εργασι΄ες
ο΄πως ο καθαρισµο΄ς, η καθι΄ζηση, η αφαλα΄τωση, o αποχωρισµο΄ς του υ΄δατος, η διη΄θηση, o χρωµατισµο΄ς, η ση΄µανση, η
επι΄τευξη δεδοµε΄νης περιεκτικο΄τητας σε θει΄ο, ο΄λοι οι συνδυασµοι΄ των πρα΄ξεων αυτω΄ν η΄ παρο΄µοιες πρα΄ξεις δεν
προσδι΄δουν την ιδιο΄τητα καταγωγη΄ς.

15.12.2000

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

L 317/115

Παρα΄ρτηµα ΙΙ του πρωτοκο΄λλου 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 'Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στον πι΄νακα ει΄ναι δυνατο΄ να µην καλυ΄πτονται στο συ΄νολο΄ τους απο΄ την παρου΄σα
συµφωνι΄α. Ει΄ναι συνεπω
΄ ς απαραι΄τητο να διενεργου΄νται διαβουλευ΄σεις µε τα ΄αλλα µε΄ρη της συµφωνι΄ας.
Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κεφα΄λαιο 01

Ζω΄α ζωντανα΄

'Ολα τα χρησιµοποιου΄µενα ζω΄α του κεφαλαι΄ου 1 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου

Κεφα΄λαιο 02

Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες των κεφαλαι΄ων 1 και
2 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄εξ ολοκλη΄ρου

Κεφα΄λαιο 03

Ψα΄ρια και µαλακο΄στρακα, µαλα΄κια και
α΄λλα ασπο΄νδυλα υδρο΄βια

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 3 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

ex Kεφα΄λαιο 04

Γα΄λα και προϊο΄ντα γαλακτοκοµι΄ας· αυγα΄
πτηνω΄ν· µε΄λι φυσικο΄· βρω΄σιµα προϊο΄ντα
ζωικη΄ς προε΄λευσης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄·
εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 4 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη
κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ και α΄λλα γα΄λατα
και κρε΄µες που ΄εχουν υποστει΄ ζυ΄µωση η΄
΄εχουν καταστει΄ο΄ξινα, ΄εστω και συµπυκνωµε΄να η΄ µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αρωµατισµε΄να η΄ µε προσθη΄κη φρου΄των, καρπω΄ν η΄ κακα΄ου

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

0403

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του
κεφαλαι΄ου 4 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·
— ο΄λοι οι χρησιµοποιου΄µενοι φρουτοχυµοι΄(εκτο΄ς των χυµω΄ν ανανα΄, κι΄τρου
η΄ γκρε΄ηπφρουτ) της κλα΄σης 2009
πρε΄πει να ει΄ναι η΄δη καταγο΄µενοι,
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 05

Προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης, που δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄· εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 5 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

ex 0502

Τρι΄χες χοντρε΄ς χοι΄ρου η΄ αγριο΄χοιρου,
επεξεργασµε΄νες

Καθαρισµο΄ς, απολυ΄µανση, διαλογη΄ και
τε΄ντωµα τριχω΄ν χοι΄ρου η΄ αγριο΄χοιρου

or

(4)

L 317/116

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Κεφα΄λαιο 06

Φυτα΄ ζωντανα΄ και α΄λλα φυτα΄, βολβοι΄,
ρι΄ζες και παρο΄µοια ει΄δη· α΄νθη και διακοσµητικα΄ φυλλω΄µατα

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του
κεφαλαι΄ου 6 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 07

Λαχανικα΄, φυτα΄, ρι΄ζες και κο΄νδυλοι βρω΄σιµα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 7 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

Κεφα΄λαιο 08

Καρποι΄ και φρου΄τα βρω΄σιµα, φλου΄δες
εσπεριδοειδω΄ν η΄ πεπονιω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λοι οι καρποι΄ και τα φρου΄τα πρε΄πει
να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Καφε΄ς, τσα΄ι, µατε΄ και µπαχαρικα΄ εκτο΄ς
απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 9 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

0901

Καφε΄ς, ΄εστω και καβουρντισµε΄νος η΄ χωρι΄ς
καφει΅νη. Κελυ΄φη και φλου΄δες καφε΄. Υποκατα΄στατα του καφε΄ που περιε΄χουν καφε΄,
οποιεσδη΄ποτε και αν ει΄ναι οι αναλογι΄ες
του µει΄γµατος

Κατασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

0902

Τσα΄ι, ΄εστω και αρωµατισµενο

Κατασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

Μει΄γµατα µπαχαρικω΄ν

Κατασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

∆ηµητριακα΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 10
πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

ex Kεφα΄λαιο 11

Προϊο΄ντα αλευροποιι΄ας· βυ΄νη· α΄µυλα
κα΄θε ει΄δους· Ινουλι΄νη· Γλουτε΄νη σι΄του
εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα χρησιµοποιου΄µενα δηµητριακα΄, ρι΄ζες και βολβοι΄ της κλα΄σης 0714 η΄ οι καρποι΄ πρε΄πει
να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

ex 1106

Αλευ΄ρια και σιµιγδα΄λια απο΄ ξερα΄ ο΄σπρια
της κλα΄σης 0713 αποφλοιωµε΄να

Ξη΄ρανση και α΄λεση ο΄σπριων της κλα΄σης 0708

ex Kεφα΄λαιο 09

ex 0910

Κεφα΄λαιο 10

15.12.2000

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Κεφα΄λαιο 12

Σπε΄ρµατα και καρποι΄ ελαιω΄δεις· σπε΄ρµατα, σπο΄ροι και δια΄φοροι καρποι΄· βιοµηχανικα΄ και φαρµακευτικα΄ φυτα΄· α΄χυρα και
χορτονοµε΄ς

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 12
πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

1301

Γοµαλα΄κα· γο΄µες, ρητι΄νες, γο΄µες-ρητι΄νες
και ελαιορητι΄νες (π.χ. βα΄λσαµα), φυσικε΄ς

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 1301 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

1302

Χυµοι΄ και εκχυλι΄σµατα φυτικα΄. Πηκτικε΄ς
υ΄λες, πηκτινικε΄ς και πηκτικε΄ς ενω΄σεις.
Αγα΄ρ-αγα΄ρ και α΄λλα βλεννω΄δη και
πηκτικα΄ φυτικα΄ παρα΄γωγα, ΄εστω και τροποποιηµε΄να:
— βλεννω΄δη και πηκτικα΄
παρα΄γωγα, τροποποιηµε΄να:

(3)

φυτικα΄

Παρασκευη΄ απο΄ βλεννω΄δη και πηκτικα΄,
µη τροποποιηµε΄να

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 14

Πλεκτικε΄ς υ΄λες και α΄λλα προϊο΄ντα
φυτικη΄ς προε΄λευσης που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 14
πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

ex Kεφα΄λαιο 15

Λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄· προϊο΄ντα
της δια΄σπασης αυτω΄ν· λι΄πη βρω΄σιµα
επεξεργασµε΄να· κερια΄ ζωικη΄ς η΄ φυτικη΄ς
προε΄λευσης· εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

1501

1502

L 317/117

Χοιρινα΄ λι΄πη (συµπεριλαµβανοµε΄νου και
του saindoux) και λι΄πη πουλερικω΄ν, α΄λλα
απο΄ εκει΄να των κλα΄σεων 0209 η΄ 1503
— Λι΄πη απο΄ κο΄καλα η΄ απορρι΄µµατα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης εκτο΄ς των κλα΄σεων 0203, 0206 η΄
0207 η΄ τα κο΄καλα της κλα΄σης 0506

— α΄λλα

Παρασκευη΄ απο΄ κρε΄ας η΄ βρω΄σιµα
παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων χοιρινω΄ν της κλα΄σης 0203 η΄ 0206 η΄ απο΄ κρε΄ας και
βρω΄σιµα παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων πουλερικω΄ν της κλα΄σης 0207

Λι΄πη βοοειδω΄ν, προβατοειδω΄ν η΄ αιγοειδω΄ν, α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 1503

or

(4)

L 317/118

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

1504

ex 1505

1506

1507 ΄εως 1515

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— Λι΄πη απο΄ κο΄καλα η΄ απορρι΄µµατα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες των κλα΄σεων 0201, 0202, 0204 η΄ 0206 η΄ τα
κο΄καλα της κλα΄σης 0506

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 2 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

Λι΄πη και λα΄δια και τα κλα΄σµατα΄ τους,
ψαριω΄ν η΄ θαλασσι΄ων θηλαστικω΄ν, ΄εστω
και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ ο΄χι χηµικω΄ς
µετασχηµατισµε΄να:
— Στερεα΄ κλα΄σµατα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 1504

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες των κεφαλαι΄ων 2 και
3 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄εξ ολοκλη΄ρου

Λανολι΄νη εξευγενισµε΄νη

Παρασκευη΄ απο΄ εριολι΄πος της κλα΄σης 1505

'Αλλα λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ και τα
κλα΄σµατα΄ τους, ΄εστω και εξευγενισµε΄να,
αλλα΄ ο΄χι χηµικω΄ς µετασχηµατισµε΄να:
— Στερεα΄ κλα΄σµατα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 1506

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 2 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

Φυτικα΄ ΄ελαια και τα κλα΄σµατα΄ τους
— λα΄δι σο΄γιας, αραχιδε΄λαιο, φοινικε΄λαιο, λα΄δι κοκοφοινι΄κων (κοπρα΄),
φοινικοπυρη΄νων η΄ babassu, tung
(abrasin) oleococca, oiticica, κερι΄
myrica, κερι΄ Ιαπωνι΄ας, κλα΄σµατα του
λαδιου΄ jojoba και λα΄δια που προορι΄ζονται για τεχνικη΄ η΄ βιοµηχανικη΄
χρη΄ση, εκτο΄ς απο΄ την παρασκευη΄
προϊο΄ντων για ανθρω΄πινη διατροφη΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

— στερεα΄ κλα΄σµατα, εκτο΄ς εκει΄νων του
λαδιου΄ jojoba

Παρασκευη΄ απο΄ α΄λλες υ΄λες των κλα΄σεων 1507 ΄εως 1515.

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες φυτικε΄ς υ΄λες πρε΄πει να
΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

1516

Λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄ και τα
κλα΄σµατα΄ τους, µερικω΄ς η΄ ολικω΄ς υδρογονωµε΄να, διεστεροποιηµε΄να, επανεστεροποιηµε΄να η΄ ελαϊδινισµε΄να, ΄εστω και
εξευγενισµε΄να, αλλα΄ ο΄χι αλλιω΄ς
παρασκευασµε΄να

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του
κεφαλαι΄ου 2 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες φυτικε΄ς
υ΄λες πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου.
Ωστο΄σο, µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν οι
υ΄λες των κλα΄σεων 1507, 1508, 1511
και 1513

1517

Μαργαρι΄νη. Μει΄γµατα η΄ παρασκευα΄σµατα
βρω΄σιµα απο΄ λι΄πη η΄ λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄
η΄ απο΄ τα κλα΄σµατα διαφο΄ρων λιπω΄ν η΄
λαδιω΄ν του κεφαλαι΄ου αυτου΄, α΄λλα απο΄
τα λι΄πη και λα΄δια διατροφη΄ς και τα
κλα΄σµατα΄ τους της κλα΄σης 1516
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Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες των
κεφαλαι΄ων 2 και 4 πρε΄πει να ΄εχουν
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες φυτικε΄ς
υ΄λες πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου.
Ωστο΄σο, µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν οι
υ΄λες των κλα΄σεων 1507, 1508, 1511
και 1513

Κεφα΄λαιο 16

Παρασκευα΄σµατα κρεα΄των, ψαριω΄ν η΄
µαλακοστρα΄κων, µαλακι΄ων η΄ α΄λλων
ασπο΄νδυλων υδροβι΄ων

Παρασκευη΄ απο΄ ζω΄α του κεφαλαι΄ου 1.
'Ολες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του
κεφαλαι΄ου 3 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου

ex Kεφα΄λαιο 17

Ζα΄χαρα και ζαχαρω΄δη παρασκευα΄σµατα
εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

ex 1701

Ζα΄χαρη απο΄ ζαχαροκα΄λαµο η΄ απο΄ τευ΄τλα
και ζαχαρο΄ζη χηµικα΄ καθαρη΄, σε στερεη΄
κατα΄σταση, αρωµατισµε΄να η΄ µε προσθη΄κη
χρωστικω΄ν ουσιω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α
οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης
του κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

1702

'Αλλα ζα΄χαρα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται
η λακτο΄ζη, η µαλτο΄ζη, η γλυκο΄ζη και η
φρουκτο΄ζη (λεβυλο΄ζη), χηµικω΄ς καθαρα΄,
σε στερεη΄ κατα΄σταση. Σιρο΄πια απο΄
ζα΄χαρη χωρι΄ς προσθη΄κη αρωµατικω΄ν η΄
χρωστικω΄ν ουσιω΄ν. Υποκατα΄στατα του
µελιου΄, ΄εστω και αναµεµειγµε΄να µε
φυσικο΄ µε΄λι. Ζα΄χαρα και µελα΄σες καραµελωµε΄να:
— Χηµικω΄ς καθαρη΄ µαλτο΄ζη και φρουκτο΄ζη

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 1702

— 'Αλλα ζα΄χαρα, σε στερεη΄ κατα΄σταση,
αρωµατισµε΄να η΄ µε προσθη΄κη χρωστικω΄ν ουσιω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α
οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης
του κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— α΄λλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να ει΄ναι η΄δη
καταγο΄µενες

or

(4)

L 317/120

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex 1703

Μελα΄σες που προκυ΄πτουν απο΄ την εκχυ΄λιση η΄ τον εξευγενισµο΄ (ραφινα΄ρισµα) της
ζα΄χαρης, αρωµατισµε΄νες η΄ µε προσθη΄κη
χρωστικω΄ν ουσιω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του
κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει
το 30 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

1704

Ζαχαρω΄δη προϊο΄ντα χωρι΄ς κακα΄ο (στα
οποι΄α περιλαµβα΄νεται και η λευκη΄
σοκολα΄τα)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 18

Κακα΄ο και παρασκευα΄σµατα αυτου΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

1901

Εκχυλι΄σµατα βυ΄νης. Παρασκευα΄σµατα
διατροφη΄ς απο΄ αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια,
α΄µυλα η΄ εκχυλι΄σµατα βυ΄νης που δεν
περιε΄χουν κακα΄ο η΄ που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 40 % κατα΄ βα΄ρος κακα΄ο επι΄
πλη΄ρως απολιπανθει΄σας βα΄σεως και δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄. Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς απο΄
προϊο΄ντα των κλα΄σεων 0401 µε΄χρι 0404,
που δεν περιε΄χουν κακα΄ο η΄ περιε΄χουν
λιγο΄τερο απο΄ 5 % κατα΄ βα΄ρος κακα΄ο, επι΄
πλη΄ρως απολιπανθει΄σας βα΄σεως και δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄:
— Εκχυλι΄σµατα βυ΄νης

Παρασκευη΄ απο΄ δηµητριακα΄ του κεφαλαι΄ου 10

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

1902

Ζυµαρικα΄ εν γε΄νει, ΄εστω και ψηµε΄να η΄
παραγεµισµε΄να (µε κρε΄ας η΄ α΄λλες ουσι΄ες)
η΄ και αλλιω΄ς παρασκευασµε΄να ο΄πως σπαγε΄τα, µακαρο΄νια, νου΄γιες, λαζα΄νια,
gnocchi, ραβιο΄λια, κανελο΄νια. Αρα΄πικο
σιµιγδα΄λι (κους-κους), ΄εστω και
παρασκευασµε΄νο:

15.12.2000

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— που περιε΄χουν περισσο΄τερο του 20 %
κατα΄ βα΄ρος κρε΄ας, παραπροϊο΄ντα
σφαγι΄ων, ψα΄ρια, µαλακο΄στρακα η΄
µαλα΄κια

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα χρησιµοποιου΄µενα δηµητριακα΄ και τα
παρα΄γωγα΄ τους (εκτο΄ς του σκληρου΄ σι΄του
και των παραγω΄γων του) πρε΄πει να ΄εχουν
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

— που περιε΄χουν περισσο΄τερο του 20 %
κατα΄ βα΄ρος κρε΄ας, παραπροϊο΄ντα
σφαγι΄ων, ψα΄ρια, µαλακο΄στρακα η΄
µαλα΄κια

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λα
τα
χρησιµοποιου΄µενα
δηµητριακα΄ (εκτο΄ς του σκληρου΄
σι΄του και των παραγω΄γων του), πρε΄πει
να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες των
κεφαλαι΄ων 2 και 3 πρε΄πει να ΄εχουν
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

1903

Ταπιο΄κα και τα υποκατα΄στατα αυτη΄ς
παρασκευασµε΄να απο΄ α΄µυλα, µε µορφη΄
νιφα΄δων, θρο΄µβων στρογγυλω΄ν, σκυβα΄λων η΄ µε παρο΄µοιες µορφε΄ς

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, εκτο΄ς απο΄ το α΄µυλο πατα΄τας της
κλα΄σης 1108

1904

Προϊοντα µε βα΄ση τα δηµητριακα΄ που
λαµβα΄νονται µε διο΄γκωση η΄ φρυ΄ξη (π.χ.
καλαµπο΄κι σε νιφα΄δες-κορν-φλε΄ικς).
∆ηµητριακα΄ α΄λλα απο΄ το καλαµπο΄κι, σε
κο΄κκους η΄ µε µορφη΄ νιφα΄δων η΄ α΄λλων
επεξεργασµε΄νων κο΄κκων (εκτο΄ς απο΄
αλευ΄ρι η΄ σιµιγδα΄λι), προψηµε΄να η΄ αλλιω΄ς
παρασκευασµε΄να, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

Παρασκευη΄:
— απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται στην
κλα΄ση 1806·
— κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα χρησιµοποιου΄µενα δηµητριακα΄ και το αλευ΄ρι (εκτο΄ς
του σκληρου΄ σι΄του και των παραγω΄γων του καθω΄ς και του Zea indurata
maize) πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου (1)
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των υλω΄ν
του κεφαλαι΄ου 17 που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊοντος

Προϊο΄ντα αρτοποιι΄ας, ζαχαροπλαστικη΄ς η΄
µπισκοτοποιι΄ας, ΄εστω και µε προσθη΄κη
κακα΄ου. 'Οστιες, κα΄ψουλες κενε΄ς των
τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για φα΄ρµακα, αζυµοσφραγι΄δες, ξεραµε΄νες ζυ΄µες
απο΄ αλευ΄ρι η΄ α΄µυλο κα΄θε ει΄δους σε φυ΄λλα
και παρο΄µοια προϊοντα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, µε εξαι΄ρεση τις υ΄λες του κεφαλαι΄ου 11

ex Kεφα΄λαιο 20

Παρασκευα΄σµατα λαχανικω΄ν, καρπω΄ν και
φρου΄των η΄ α΄λλων µερω΄ν φυτω΄ν, εκτο΄ς
απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα χρησιµοποιου΄µενα φρου΄τα, οι καρποι΄ η΄ τα
λαχανικα΄ πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ
ολοκλη΄ρου

ex 2001

'Ιγναµα (κο΄νδυλοι της διοσκουρε΄ας), γλυκοπατα΄τες και παρο΄µοια βρω΄σιµα µε΄ρη
φυτω΄ν περιεκτικο΄τητας κατα΄ βα΄ρος σε
α΄µυλα κα΄θε ει΄δους ΄σης
ι
η΄ ανω΄τερης του
5 %, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να µε
ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 2004 και ex
2005

Πατα΄τες µε µορφη΄ αλευ΄ρων, σιµιγδαλιω΄ν
η΄ νιφα΄δων παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες µε τρο΄πο α΄λλο απο΄ ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα, φλου΄δες
καρπω΄ν και φρου΄των και α΄λλα µε΄ρη
φυτω΄ν, ζαχαρο΄πηκτα (στραγγισµε΄να, µε
στιλπνη΄ η΄ κρυσταλλικη΄ εµφα΄νιση)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του
κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει
το 30 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

1905

2006

(1) Η εξαι΄ρεση για το Zea indurata maize ισχυ΄ει µε΄χρι τις 31.12.2002.

L 317/121

or

(4)

L 317/122

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

2007

Γλυκα΄ κουταλιου΄, ζελε΄δες, µαρµελα΄δες,
πολτοι΄ και πα΄στες καρπω΄ν και φρου΄των,
που λαµβα΄νονται απο΄ βρα΄σιµο, µε η΄ χωρι΄ς
προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2008

— Καρποι΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄
αλκοο΄λης

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των καταγο΄µενων καρπω΄ν και ελαιου΄χων
σπο΄ρων των κλα΄σεων 0801, 0802 και
1202 ΄εως 1207 που χρησιµοποιου΄νται
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 60 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Βου΄τυρο
αρα΄πικων
φιστικιω΄ν·
Mει΄γµατα µε βα΄ση δηµητριακα΄·
Καρδιε΄ς φοινι΄κων· Καλαµπο΄κι

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

— 'Αλλα εκτο΄ς απο΄ φρου΄τα και καρπου΄ς
παρασκευασµε΄νους ο΄χι µε ατµο΄ ου΄τε
βρασµε΄νους στο νερο΄, που δεν περιε΄χουν προ΄σθετη ζα΄χαρη, κατεψυγµε΄να

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
2009

ex Κεφα΄λαιο 21

2101

2103

Χυµοι΄ φρου΄των (στους οποι΄ους περιλαµβα΄νεται και ο µου΄στος σταφυλιω΄ν) η΄
λαχανικω΄ν, που δεν ΄εχουν υποστει΄
ζυ΄µωση, χωρι΄ς προσθη΄κη αλκοο΄λης, µε
η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

∆ια΄φορα παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς
εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

Εκχυλι΄σµατα,
αποστα΄γµατα
και
συµπυκνω΄µατα καφε΄, τσαγιου΄ η΄ µατε΄ και
παρασκευα΄σµατα µε βα΄ση τα εν λο΄γω
προϊο΄ντα η΄ τον καφε΄, το τσα΄ι και το µατε΄·
κιχω΄ριο φρυγµε΄νο και α΄λλα υποκατα΄στατα του καφε΄ και τα εκχυλι΄σµατα,
αποστα΄γµατα και συµπυκνω΄µατα αυτω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Παρασκευα΄σµατα για σα΄λτσες και σα΄λτσες παρασκευασµε΄νες Αρτυ΄µατα και
καρυκευ΄µατα, συ΄νθετα Αλευ΄ρι απο΄ σινα΄πι
και µουστα΄ρδα παρασκευασµε΄νη:

15.12.2000

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— το χρησιµοποιου΄µενο κιχω΄ριο πρε΄πει
να ΄εχει παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— Παρασκευα΄σµατα για σα΄λτσες και
σα΄λτσες παρασκευασµε΄νες. Αρτυ΄µατα
και καρυκευ΄µατα, συ΄νθετα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται
σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Ει΄ναι ωστο΄σο δυνατο΄ να χρησιµοποιει΄ται αλευ΄ρι απο΄ σινα΄πι η΄ µουστα΄ρδα παρασκευασµε΄νη

— Αλευ΄ρι απο΄ σινα΄πι και µουστα΄ρδα
παρασκευασµε΄νη

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

ex 2104

Παρασκευα΄σµατα για σου΄πες και ζωµου΄ς.
Σου΄πες και ζωµοι΄ παρασκευασµε΄να

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, µε εξαι΄ρεση τα παρασκευασµε΄να η΄
διατηρηµε΄να λαχανικα΄ των κλα΄σεων 2002
΄εως 2005

2106

Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α οποιασδη΄ποτε χρησιµοποιου΄µενης υ΄λης του κεφαλαι΄ου 17 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 22

Ποτα΄, αλκοολου΄χα ποτα΄ και ξι΄δι εκτο΄ς
απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— ο΄λα τα σταφυ΄λια η΄ οποιαδη΄ποτε υ΄λη
που προε΄ρχεται απο΄ χρησιµοποιου΄µενα σταφυ΄λια πρε΄πει να ΄εχουν
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

2202

Νερα΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και
τα µεταλλικα΄ και τα αεριου΄χα νερα΄, µε
προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν,
η΄ αρωµατισµε΄να και α΄λλα µη αλκοολου΄χα
ποτα΄, µε εξαι΄ρεση τους χυµου΄ς φρου΄των
η΄ λαχανικω΄ν της κλα΄σης 2009

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 17 δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— ο΄λοι οι χρησιµοποιου΄µενοι φρουτοχυµοι΄(εκτο΄ς των χυµω΄ν ανανα΄, κι΄τρου
και γκρε΄ιπφρουτ) πρε΄πει να ει΄ναι η΄δη
καταγο΄µενοι

2207

Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη, µε
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο 80 % vol
η΄ περισσο΄τερο. Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη και
αποστα΄γµατα µετουσιωµε΄να οποιουδη΄ποτε τι΄τλου

L 317/123

Παρασκευη΄:
— απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται στις
κλα΄σεις 2207 η΄ 2208,
— κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα σταφυ΄λια η΄
οποιαδη΄ποτε υ΄λη που προε΄ρχεται απο΄
σταφυ΄λια πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄
εξ ολοκλη΄ρου η΄ αν ο΄λες οι υπο΄λοιπες
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες ει΄ναι η΄δη
καταγο΄µενες, µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ αρα΄κ σε ποσοστο΄ που δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει 5 % κατ' ο΄γκο

or

(4)

L 317/124

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

2208

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη, µε
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο λιγο΄τερο του
80 % vol. Αποστα΄γµατα, λικε΄ρ και α΄λλα
οινοπνευµατω΄δη ποτα΄

Παρασκευη΄:

ex Kεφα΄λαιο 23

Υπολει΄µµατα και απορρι΄µµατα των βιοµηχανιω΄ν ειδω΄ν διατροφη΄ς. Τροφε΄ς
παρασκευασµε΄νες για ζω΄α εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

ex 2301

Αλευ΄ρια φα΄λαινας· αλευ΄ρια, σκο΄νες και
συσσωµατω΄µατα µε µορφη΄ σβο΄λων, απο΄
ψα΄ρια η΄ καρκινοειδη΄ (µαλακο΄στρακα),
µαλα΄κια η΄ α΄λλα ασπο΄νδυλα υδρο΄βια ακατα΄λληλα για τη διατροφη΄ του ανθρω΄που

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες των κεφαλαι΄ων 2 και
3 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄εξ ολοκλη΄ρου

ex 2303

Κατα΄λοιπα της αµυλοποιι΄ας του
καλαµποκιου΄ (µε εξαι΄ρεση τα συµπυκνωµε΄να νερα΄ µουσκε΄µατος), περιεκτικο΄τητας
σε πρωτει΅νες, που µετριε΄ται σε ξερη΄ υ΄λη,
ανω΄τερης του 40 % κατα΄ βα΄ρος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α το χρησιµοποιου΄µενο καλαµπο΄κι πρε΄πει να ΄εχει
παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

ex 2306

Ελαιοπυρη΄νες και α΄λλα υπολει΄µµατα της
εξαγωγη΄ς του ελαιολα΄δου, που ΄εχουν
περιεκτικο΄τητα κατα΄ βα΄ρος σε ελαιο΄λαδο
ανω΄τερη του 3 %

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α οι χρησιµοποιου΄µενες ελιε΄ς πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου

2309

Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζω΄ων

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται στις
κλα΄σεις 2207 η΄ 2208,
— κατα΄ την οποι΄α ο΄λα τα σταφυ΄λια η΄
οποιαδη΄ποτε υ΄λη που προε΄ρχεται απο΄
σταφυ΄λια πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄
εξ ολοκλη΄ρου η΄ αν ο΄λες οι υπο΄λοιπες
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες ει΄ναι η΄δη
καταγο΄µενες, µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ αρα΄κ σε ποσοστο΄ που δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει 5 % κατ' ο΄γκο

— ο΄λα
τα
χρησιµοποιου΄µενα
δηµητριακα΄, ζα΄χαρα η΄ µελα΄σες πρε΄πει
να ει΄ναι η΄δη καταγο΄µενα·
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του
κεφαλαι΄ου 3 πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

ex Kεφα΄λαιο 24

2402

15.12.2000

Καπνα΄ και βιοµηχανοποιηµε΄να υποκατα΄στατα καπνου΄, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες του κεφαλαι΄ου 24
πρε΄πει να ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου·

Που΄ρα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και
εκει΄να µε κοµµε΄να τα α΄κρα), πουρα΄κια και
τσιγα΄ρα, απο΄ καπνο΄ η΄ υποκατα΄στατα του
καπνου΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α το 70 %
τουλα΄χιστον κατα΄ βα΄ρος των χρησιµοποιου΄µενων µη βιοµηχανοποιηµε΄νων
καπνω΄ν η΄ των απορριµµα΄των καπνου΄ της
κλα΄σης 2401 πρε΄πει να ει΄ναι η΄δη καταγο΄µενα

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex 2403

Καπνο΄ς για κα΄πνισµα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α το 70 %
τουλα΄χιστον κατα΄ βα΄ρος των χρησιµοποιου΄µενων µη βιοµηχανοποιηµε΄νων
καπνω΄ν η΄ των απορριµµα΄των καπνου΄ της
κλα΄σης 2401 πρε΄πει να ει΄ναι η΄δη καταγο΄µενα

ex Kεφα΄λαιο 25

Αλα΄τι, θει΄ο, γαι΄ες και πε΄τρες, γυ΄ψος,
ασβε΄στης και τσιµε΄ντα, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

ex 2504

Φυσικο΄ς,
κρυσταλλικο΄ς
γραφι΄της,
εµπλουτισµε΄νος µε α΄νθρακα, καθαρισµε΄νος, αλεσµε΄νος

Εµπλουτισµο΄ς µε α΄νθρακα, καθαρισµο΄ς
και α΄λεση του ακατε΄ργαστου κρυσταλλικου΄ γραφι΄τη

ex 2515

Μα΄ρµαρα, απλα΄ κοµµε΄να µε πριο΄νι η΄
α΄λλον τρο΄πο, σε ο΄γκους η΄ πλα΄κες σχη΄µατος τετραγω΄νου η΄ ορθογωνι΄ου, πα΄χους
ι
η΄ κατω΄τερου των 25 cm
΄σου

Κοπη΄, µε πριονισµο΄ η΄ α΄λλον τρο΄πο, µαρµα΄ρου (ακο΄µη και η΄δη κοµµε΄νου) πα΄χους
µεγαλυτε΄ρου των 25 cm

ex 2516

Γρανι΄της, πορφυρι΄της, βασα΄λτης, ψαµµι΄της και α΄λλες πε΄τρες για πελε΄κηµα η΄
κτι΄σιµο, απλα΄ κοµµε΄νες, µε πριο΄νι η΄ α΄λλον
τρο΄πο, σε ο΄γκους η΄ πλα΄κες σχη΄µατος
τετραγω΄νου η΄ ορθογωνι΄ου, πα΄χους ΄σου
ι
η΄ κατω΄τερου των 25 cm

Κοπη΄, µε πριονισµο΄ η΄ α΄λλον τρο΄πο,
πε΄τρας (ακο΄µη και η΄δη κοµµε΄νης) πα΄χους
µεγαλυτε΄ρου των 25 cm

ex 2518

∆ολοµι΄της πυρωµε΄νος

Πυ΄ρωση µη πυρωµε΄νου δολοµι΄τη

ex 2519

Θρυµµατισµε΄νο
φυσικο΄
ανθρακικο΄
µαγνη΄σιο (µαγνησι΄της), σε κιβω΄τια ερµητικα΄ κλεισµε΄να, και οξει΄διο του µαγνησι΄ου, ΄εστω και καθαρο΄, α΄λλο απο΄ µαγνησι΄α που αποκτη΄θηκε µε τη΄ξη µε
ηλεκτρισµο΄ η΄ απο΄ πυρωµε΄νη αδρανη΄
µαγνησι΄α (φρυγµε΄νη)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος.
Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιει΄ται φυσικο΄ ανθρακικο΄ µαγνη΄σιο (µαγνησι΄της)

ex 2520

Γυ΄ψος ψηµε΄νος, παρασκευασµε΄νος ειδικα΄
για την οδοντιατρικη΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2524

'Ινες αµια΄ντου

Παρασκευη΄ απο΄ συµπυκνω΄µατα αµια΄ντου

ex 2525

Μαρµαρυγι΄ας σε σκο΄νη

Παρασκευη΄ µε α΄λεση µαρµαρυγι΄α η΄ απορριµµα΄των µαρµαρυγι΄α

ex 2530

Χρωστικε΄ς γαι΄ες, πυρωµε΄νες (φρυγµε΄νες)
η΄ σε σκο΄νη

Παρασκευη΄ µε πυ΄ρωση (φρυ΄ξη) η΄ α΄λεση
χρωστικω΄ν γαιω΄ν

Μεταλλευ΄µατα, σκουριε΄ς και τε΄φρες

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 26

L 317/125

or

(4)

L 317/126

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex Kεφα΄λαιο 27

Ορυκτα΄ καυ΄σιµα, ορυκτα΄ λα΄δια και προϊο΄ντα της απο΄σταξης αυτω΄ν, ασφαλτω΄δεις
υ΄λες, ορυκτα΄ κερια΄, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

ex 2707

Λα΄δια στα οποι΄α τα αρωµατικα΄ συστατικα΄
υπερισχυ΄ουν κατα΄ βα΄ρος σε σχε΄ση µε τα
µη αρωµατικα΄, δηλαδη΄ λα΄δια ανα΄λογα µε
τα ορυκτα΄ λα΄δια που προε΄ρχονται απο΄
την απο΄σταξη σε υψηλη΄ θερµοκρασι΄α των
πισσω΄ν απο΄ λιθα΄νθρακα, που αποστα΄ζουν
το 65 % τουλα΄χιστον του ο΄γκου τους
στους 250 °C (περιλαµβανοµε΄νων των
µειγµα΄των αποσταγµα΄των πετρελαι΄ου και
βενζο΄λης) και προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν ως καυ΄σιµα

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

ex 2709

Λα΄δια ακατε΄ργαστα απο΄ ασφαλτου΄χα
ορυκτα΄

Πυρο΄λυση ασφαλτου΄χων υλω΄ν

2710

Λα΄δια απο΄ πετρε΄λαιο η΄ απο΄ ασφαλτου΄χα
ορυκτα΄, α΄λλα απο΄ τα ακατε΄ργαστα λα΄δια.
Παρασκευα΄σµατα που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄, που
περιε΄χουν κατα΄ βα΄ρος 70 % η΄ περισσο΄τερο λα΄δια απο΄ πετρε΄λαιο η΄ ασφαλτου΄χα
ορυκτα΄ και στα οποι΄α τα λα΄δια αυτα΄
αποτελου΄ν το βασικο΄ συστατικο΄

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (2).

Αε΄ρια πετρελαι΄ου και α΄λλοι αε΄ριοι υδρογονα΄νθρακες

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (2).

2711

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

2712

Βαζελι΄νη, παραφι΄νη, κερι΄ πετρελαι΄ου
µικροκρυστα΄λλινο, «slack wax», οζοκηρι΄της κερι΄ απο΄ λιγνι΄τη, κερι΄ απο΄ τυ΄ρφη,
α΄λλα ορυκτα΄ κερια΄ και παρο΄µοια προϊο΄ντα

15.12.2000

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (2).
η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Οι ιδιαι΄τερες συνθη΄κες για τις ειδικε΄ς επεξεργασι΄ες καθορι΄ζονται στις επεξηγηµατικε΄ς σηµειω΄σεις 7.1 και 7.3.
(2) Οι ειδικε΄ς επεξεργασι΄ες καθορι΄ζονται στην επεξηγηµατικη΄ σηµει΄ωση 7.2.

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

2713

2714

L 317/127

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Οπτα΄νθρακας (κοκ) απο΄ πετρε΄λαιο,
α΄σφαλτος απο΄ πετρε΄λαιο και α΄λλα υπολει΄µµατα των λαδιω΄ν πετρελαι΄ου η΄ των
ασφαλτου΄χων ορυκτω΄ν

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

'Ασφαλτοι εν γε΄νει φυσικε΄ς· σχι΄στες και
α΄µµος, ασφαλτου΄χα· ασφαλτι΄τες και
πετρω΄µατα ασφαλτου΄χα

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

or

(4)

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Μει΄γµατα ασφαλτικα΄ µε βα΄ση τη φυσικη΄
α΄σφαλτο, εν γε΄νει την πι΄σσα του πετρελαι΄ου, την ορυκτη΄ πι΄σσα η΄ το υπο΄λειµµα
αυτη΄ς (ο΄πως π.χ. µαστι΄χες ασφαλτου΄χες,
cut-backs)

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

ex Kεφα΄λαιο 28

Ανο΄ργανα χηµικα΄ προϊο΄ντα ενω΄σεις ανο΄ργανες η΄ οργανικε΄ς των πολυ΄τιµων µετα΄λλων, των ραδιενεργω΄ν στοιχει΄ων, των
µετα΄λλων των σπανι΄ων γαιω΄ν η΄ των ισοτο΄πων, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2805

«Μischmetall»

Παρασκευη΄ µε θερµικη΄ η΄ ηλεκτρολυτικη΄
επεξεργασι΄α κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2811

Τριοξει΄διο του θει΄ου

Παρασκευη΄ απο΄ διοξει΄διο του θει΄ου

2715

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Οι ιδιαι΄τερες συνθη΄κες για τις ειδικε΄ς επεξεργασι΄ες καθορι΄ζονται στις επεξηγηµατικε΄ς σηµειω΄σεις 7.1 και 7.3.

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/128

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

ex 2833

Θειικο΄ αργι΄λιο

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2840

Υπερβορικο΄ να΄τριο

Παρασκευη΄ απο΄ πεντε΄νυδρο βο΄ρακα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 29

Οργανικα΄ χηµικα΄ προϊο΄ντα εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2901

Υδρογονα΄νθρακες α΄κυκλοι, που προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν ως καυ΄σιµα

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).
η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2902

Κυκλανικοι΄ και κυκλενικοι΄ υδρογονα΄νθρακες (εκτο΄ς απο΄ τα αζουλε΄νια), βενζο΄λιο, τολουο΄λιο, ξυλο΄λια, που προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν ως καυ΄σιµα

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

ex 2905

'Αλατα µετα΄ µετα΄λλων των αλκοολω΄ν
αυτη΄ς της κλα΄σης και αιθανο΄λης

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 2905. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται αλκοξει΄δια που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

2915

Οξε΄α
µονοκαρβοξυλικα΄
α΄κυκλα
κορεσµε΄να και οι ανυδρι΄τες, τα αλογονι΄δια, υπεροξει΄δια και υπεροξε΄α τους. Τα
αλογονωµε΄να, σουλφονωµε΄να, νιτρωµε΄να
η΄ νιτροδωµε΄να παρα΄γωγα΄ τους

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης Εντου΄τοις, η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν των κλα΄σεων 2915 και
2916 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 20 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Οι ιδιαι΄τερες συνθη΄κες για τις ειδικε΄ς επεξεργασι΄ες καθορι΄ζονται στις επεξηγηµατικε΄ς σηµειω΄σεις 7.1 και 7.3.

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

L 317/129

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

— Εσωτερικοι΄ αιθε΄ρες και τα αλογονωνοµε΄να, σουλφονωµε΄να, νιτρωµε΄να
η΄ νιτροδωµε΄να παρα΄γωγα΄ τους

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης Ωστο΄σο, η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 2909 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Κυκλικε΄ς ακετα΄λες και εσωτερικε΄ς
ηµιακετα΄λες και τ' αλογονωµε΄να σουλφονωµε΄να, νιτρωµε΄να και νιτροδωµε΄να παρα΄γωγα΄ τους

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

2933

Ενω΄σεις ετεροκυκλικε΄ς µο΄νον µε ετεροα΄τοµο(α) αζω΄του

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης Εντου΄τοις, η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν των κλα΄σεων 2932 και
2933 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 20 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

2934

Νουκλεϊνικα΄ οξε΄α και τα α΄λατα΄ τους·
α΄λλες ετεροκυκλικε΄ς ενω΄σεις

Παρασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης Εντου΄τοις, η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν των κλα΄σεων 2932,
2933 και 2934 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει
το 20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 2932

ex Kεφα΄λαιο 30

3002

Αι΄µα ανθρω΄πων. Αι΄µα ζω΄ων παρασκευασµε΄νο για θεραπευτικε΄ς, προφυλακτικε΄ς
η΄ διαγνωστικε΄ς χρη΄σεις. Αντιοροι΄, α΄λλα
κλα΄σµατα του αι΄µατος, τροποποιηµε΄να
ανοσολογικα΄ προϊο΄ντα, λαµβανο΄µενα µε
βιοτεχνολογικε΄ς µεθο΄δους. Εµβο΄λια, τοξι΄νες, καλλιε΄ργειες µικροοργανισµω΄ν (µε
εξαι΄ρεση τις ζυ΄µες) και παρο΄µοια προϊο΄ντα:
— Προϊο΄ντα που αποτελου΄νται απο΄
συστατικα΄ αναµεµιγµε΄να µεταξυ΄ τους,
παρασκευασµε΄να για θεραπευτικε΄ς η΄
προφυλακτικε΄ς χρη΄σεις, η΄ µη αναµεµιγµε΄να προϊο΄ντα, παρασκευασµε΄να
για τις ΄διες
ι
χρη΄σεις, που παρουσια΄ζονται µε µορφη΄ δο΄σεων η΄ ει΄ναι
συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄ πω΄ληση

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα:
— — Αι΄µα ανθρω΄πων

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/130

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

3003 και 3004

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— — Αι΄µα ζω΄ων παρασκευασµε΄νο για
θεραπευτικε΄ς η΄ προφυλακτικε΄ς
χρη΄σεις

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— — Συστατικα΄ του αι΄µατος, εκτο΄ς
απο΄ τους αντιορου΄ς, την αιµοσφαιρι΄νη, τη γλοβουλι΄νη του
αι΄µατος και τον ορο΄ γλοβουλι΄νης

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— — Αιµοσφαιρι΄νη, γλοβουλι΄νη του
αι΄µατος και ορο΄ς γλοβουλι΄νης

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— — 'Αλλα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων α΄λλων υλω΄ν της
κλα΄σης 3002. Οι υ΄λες µε αυτη΄ την
περιγραφη΄ ει΄ναι επι΄σης δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Φα΄ρµακα (µε εξαι΄ρεση τα προϊο΄ντα των
κλα΄σεων 3002, 3005 και 3006)
— που παρασκευα΄ζονται απο΄ αµικακι΄νη
της κλα΄σης 2941

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, υ΄λες της κλα΄σης 3003 η΄ 3004 ει΄ναι
δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι η συνολικη΄ αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος, και

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος.
Εντου΄τοις, υ΄λες της κλα΄σης 3003 η΄
3004 ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η συνολικη΄ αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 31

Λιπα΄σµατα εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 3105

Λιπα΄σµατα ορυκτα΄ η΄ χηµικα΄, που περιε΄χουν δυ΄ο η΄ τρι΄α λιπαντικα΄ στοιχει΄α:
α΄ζωτο, φωσφο΄ρο και κα΄λιο. 'Αλλα
λιπα΄σµατα. Προϊο΄ντα του κεφαλαι΄ου
αυτου΄ που παρουσια΄ζονται ει΄τε σε δισκι΄α
η΄ παρο΄µοια σχη΄µατα, ει΄τε σε συσκευασι΄ες
µε µεικτο΄ βα΄ρος που δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τα 10 kg, απο΄ τα οποι΄α εξαιρου΄νται
τα εξη΄ς:
— Νιτρικο΄ να΄τριο
— Κυαναµι΄δη του ασβεστι΄ου
— Θειικο΄ κα΄λιο
— Θειικο΄ καλιοµαγνη΄σιο

L 317/131

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος.
Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται στην
΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

or

(4)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 32

∆εψικα΄ και βαφικα΄ εκχυλι΄σµατα, ταννι΄νες
και τα παρα΄γωγα΄ τους, χρωστικα΄ και
α΄λλες χρωστικε΄ς υ΄λες, χρω΄µατα επι΄χρισης
και βερνι΄κια, µαστι΄χες (στο΄κοι), µελα΄νια,
εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3201

Ταννι΄νες και τα α΄λατα, οι αιθε΄ρες, εστε΄ρες
και α΄λλα παρα΄γωγα΄ τους

Παρασκευη΄ απο΄ δεψικα΄ εκχυλι΄σµατα
φυτικη΄ς προε΄λευσης

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3205

Χρωστικε΄ς λα΄κες. Παρασκευα΄σµατα που
αναφε΄ρονται στη σηµει΄ωση 3 του κεφαλαι΄ου αυτου΄, µε βα΄ση τις χρωστικε΄ς
λα΄κες (1)

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, εκτο΄ς απο΄ τις κλα΄σεις 3203, 3204 και
3205. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται στην
κλα΄ση 3205, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Αιθε΄ρια ΄ελαια και ρητινοειδη΄. Προϊο΄ντα
αρωµατοποιι΄ας
η΄
καλλωπισµου΄
παρασκευασµε΄να
και
καλλυντικα΄
παρασκευα΄σµατα, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Αιθε΄ρια ΄ελαια (αποτερπενωµε΄να η΄ µη), στα
οποι΄α περιλαµβα΄νονται και εκει΄να µε την
ονοµασι΄α «πηγµε΄να» η΄ «απο΄λυτα»· ρητινοειδη΄· εκχυλισµε΄νες ελαιορητι΄νες· συµπυκνωµε΄να διαλυ΄µατα αιθερι΄ων ελαι΄ων σε λι΄πη,
σταθερα΄ λα΄δια, κερια΄ η΄ ανα΄λογες υ΄λες, που
παι΄ρνονται µε απορρο΄φηση η΄ εµπο΄τιση· τερπενικα΄ υποπροϊο΄ντα, κατα΄λοιπα της αποτερπε΄νωσης των αιθερι΄ων ελαι΄ων· αποσταγµε΄να
αρωµατικα΄ νερα΄ και υδατικα΄ διαλυ΄µατα
αιθερι΄ων ελαι΄ων

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, περιλαµβανοµε΄νων υλω΄ν α΄λλης «οµα΄δας» (2) της εν λο΄γω κλα΄σης. Εντου΄τοις,
ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες
της ΄διας
ι
οµα΄δας, υπο΄ την προϋπο΄θεση
ο΄τι η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 33

3301

(1) Η σηµει΄ωση 3 του κεφαλαι΄ου 32 αναφε΄ρει ο΄τι τα παρασκευα΄σµατα αυτα΄ ει΄ναι των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για το χρωµατισµο΄ κα΄θε υ΄λης η΄ που προορι΄ζονται
ουσιαστικα΄ για την παρασκευη΄ χρωστικω΄ν παρασκευασµα΄των, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι δεν περιλαµβα΄νονται σε α΄λλη κλα΄ση του κεφαλαι΄ου 32.
(2) Ως «οµα΄δα» θεωρει΄ται κα΄θε τµη΄µα της επικεφαλι΄δας που διαχωρι΄ζεται απο΄ το υπο΄λοιπο τµη΄µα της µε τελει΄α η΄ α΄νω τελει΄α.

L 317/132

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex Kεφα΄λαιο 34

Σαπου΄νια, οργανικε΄ς ουσι΄ες επιφανειακη΄ς
δρα΄σης, παρασκευα΄σµατα για πλυ΄σιµο
(αλισι΄βες), παρασκευα΄σµατα λιπαντικα΄,
κερια΄ τεχνητα΄, κερια΄ παρασκευασµε΄να,
προϊο΄ντα συντη΄ρησης, κερια΄ και
παρο΄µοια ει΄δη, πα΄στες για προπλα΄σµατα,
«κερια΄ για την οδοντοτεχνικη΄» και συνθε΄σεις για την οδοντοτεχνικη΄ µε βα΄ση τον
γυ΄ψο, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3403

Παρασκευα΄σµατα λιπαντικα΄ που περιε΄χουν λα΄δια απο΄ πετρε΄λαιο η΄ απο΄ ασφαλτου΄χα ορυκτα΄ σε ποσοστο΄ κα΄τω του 70 %
κατα΄ βα΄ρος

Πρα΄ξεις διυ΄λισης η΄/και µιας η΄ παραπα΄νω
καθορισµε΄νης επεξεργασι΄ας (1).

3404

15.12.2000

or

(4)

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

η΄
'Αλλες πρα΄ξεις κατα΄ τις οποι΄ες ο΄λες οι
χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη
του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν
να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται
στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι
η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 50 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κερια΄ τεχνητα΄ και κερια΄ παρασκευασµε΄να:
— Με βα΄ση την παραφι΄νη, τα κερια΄ απο΄
πετρε΄λαιο η΄ απο΄ ασφαλτου΄χα ορυκτα΄,
τα υπολει΄µµατα παραφινω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, µε εξαι΄ρεση:
— Υδρογονωµε΄να ΄ελαια που ανη΄κουν
στα κερια΄ της κλα΄σης 1516

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Λιπαρα΄ οξε΄α µη καθορισµε΄να χηµικω΄ς
η΄ βιοµηχανικε΄ς λιπαρε΄ς αλκοο΄λες που
ανη΄κουν στα κερια΄ της κλα΄σης 3823
— 'Υλες της κλα΄σης 3404
Αυτε΄ς οι υ΄λες ει΄ναι, ωστο΄σο, δυνατο΄ να
χρησιµοποιηθου΄ν υπο΄ την προϋπο΄θεση
ο΄τι η αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 35

Λευκωµατω΄δεις υ΄λες, προϊο΄ντα µε βα΄ση
τα τροποποιηµε΄να α΄µυλα κα΄θε ει΄δους,
κο΄λλες, ΄ενζυµα, εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Οι ιδιαι΄τερες συνθη΄κες για τις ειδικε΄ς επεξεργασι΄ες καθορι΄ζονται στις επεξηγηµατικε΄ς σηµειω΄σεις 7.1 και 7.3.

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

3505

L 317/133

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

∆εξτρι΄νη και α΄λλα τροποποιηµε΄να α΄µυλα
κα΄θε ει΄δους (π.χ. προζελατινοποιηµε΄να η΄
εστεροποιηµε΄να α΄µυλα). Κο΄λλες µε βα΄ση
τα α΄µυλα κα΄θε ει΄δους, τη δεξτρι΄νη η΄ α΄λλα
τροποποιηµε΄να α΄µυλα κα΄θε ει΄δους
— Αιθε΄ρες και εστε΄ρες αµυ΄λων κα΄θε
ει΄δους

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 3505

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες της κλα΄σης 1108

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

'Ενζυµα παρασκευασµε΄να, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 36

Πυρι΄τιδες και εκρηκτικε΄ς υ΄λες, ει΄δη
πυροτεχνι΄ας, σπι΄ρτα, πυροφορικα΄ κρα΄µατα, ευ΄φλεκτες υ΄λες

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 37

Φωτογραφικα΄ η΄ κινηµατογραφικα΄ προϊο΄ντα, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος.
Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι
κλα΄ση, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α
τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Επι΄πεδες επιφα΄νειες στιγµιαι΄ας εµφα΄νισης και εκτυ΄πωσης για ΄εγχρωµες
φωτογραφι΄ες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 3701 και
3702. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες που υπα΄γονται στην
κλα΄ση 3702, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 3701 η΄ 3702
Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται υ΄λες των κλα΄σεων 3701 και 3702, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η συνολικη΄ αξι΄α τους
δεν υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3507

3701

Πλα΄κες και επι΄πεδες επιφα΄νειες, φωτογραφικε΄ς, ευαισθητοποιηµε΄νες, που δεν ΄εχουν
εκτεθει΄ στο φως (παρθε΄νες) απο΄ α΄λλες
υ΄λες εκτο΄ς απο΄ χαρτι΄, χαρτο΄νι η΄ υφαντικα΄.
Επι΄πεδες φωτογραφικε΄ς επιφα΄νειες στιγµιαι΄ας εµφα΄νισης και εκτυ΄πωσης ευαισθητοποιηµε΄νες, που δεν ΄εχουν εκτεθει΄ στο φως
(παρθε΄νες) ΄εστω και συσκευασµε΄νες σε
ειδικη΄ θη΄κη:

L 317/134

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Ταινι΄ες φωτογραφικε΄ς, ευαισθητοποιηµε΄νες, που δεν ΄εχουν εκτεθει΄ στο φως, σε
κυλι΄νδρους, απο΄ α΄λλες υ΄λες εκτο΄ς απο΄
χαρτι΄, χαρτο΄νι η΄ υφαντικα΄. Ταινι΄ες
φωτογραφικε΄ς στιγµιαι΄ας εµφα΄νισης και
εκτυ΄πωσης, σε κυλι΄νδρους, ευαισθητοποιηµε΄νες, που δεν ΄εχουν εκτεθει΄ στο φως
(παρθε΄νες)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται
σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 3701 η΄
3702

Πλα΄κες, ταινι΄ες, χαρτι΄, χαρτο΄νια και
υφαντικα΄, φωτογραφικα΄, που ΄εχουν εκτεθει΄ στο φως αλλα΄ δεν ΄εχουν εµφανιστει΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται
σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 3701 ΄εως
3704

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 38

∆ια΄φορα προϊο΄ντα των χηµικω΄ν βιοµηχανιω΄ν εκτο΄ς απο΄:

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3801

Γραφι΄της κολλοειδη΄ς που αιωρει΄ται σε
λα΄δι και ηµικολλοειδη΄ς γραφι΄της. Ανθρακου΄χοι πολτοι΄ για ηλεκτρο΄δια

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Γραφι΄της µε µορφη΄ πολτου΄, που ει΄ναι
µει΄γµα γραφι΄τη, µε αναλογι΄α πα΄νω απο΄
30 % κατα΄ βα΄ρος, και ορυκτελαι΄ων

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 3403 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς «εκ του εργοστασι΄ου» του
προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3803

Ταλλε΄λαιο εξευγενισµε΄νο

Εξευγενισµο΄ς του ακατε΄ργαστου ταλλελαι΄ου

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3805

Αιθε΄ριο ΄ελαιο που προκυ΄πτει κατα΄ την
κατεργασι΄α των ξυ΄λων για την παρασκευη΄
χαρτο΄µαζας µε θειικο΄ α΄λας, καθαρισµε΄νο

Καθαρισµο΄ς µε απο΄σταξη η΄ εξευγενισµο΄
ακατε΄ργαστου αιθερι΄ου ελαι΄ου το οποι΄ο
προκυ΄πτει απο΄ την κατεργασι΄α των ξυ΄λων
για την παρασκευη΄ χαρτο΄µαζας µε θειικο΄
α΄λας

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3806

Γο΄µες εστε΄ρες

Παρασκευη΄ απο΄ ρητινικα΄ οξε΄α

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3807

Πι΄σσα σκληρη΄ µαυ΄ρη (φυτικη΄ πισσα΄σφαλτος)

Απο΄σταξη ξυλο΄πισσας

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3808

Εντοµοκτο΄να, ποντικοφα΄ρµακα, µυκητοκτο΄να, ζιζανιοκτο΄να, ανασχετικα΄ της
βλα΄στησης και ρυθµιστικα΄ της ανα΄πτυξης
των φυτω΄ν, απολυµαντικα΄ και παρο΄µοια
προϊο΄ντα, που παρουσια΄ζονται σε µορφε΄ς
η΄ συσκευασι΄ες για τη λιανικη΄ πω΄ληση η΄
ως παρασκευα΄σµατα η΄ µε µορφη΄ ειδω΄ν,
ο΄πως ταινι΄ες, φιτι΄λια, θειαφοκε΄ρια και
µυγοκτο΄νο χαρτι΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3702

3704

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

L 317/135

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

3809

Προϊο΄ντα για το κολλα΄ρισµα η΄ το
τελει΄ωµα, επιταχυντε΄ς βαφη΄ς η΄ προσκο΄λλησης χρωστικω΄ν ουσιω΄ν και α΄λλα προϊο΄ντα και παρασκευα΄σµατα (π.χ. ει΄δη για
κολλα΄ρισµα
παρασκευασµε΄να
και
παρασκευα΄σµατα σταθεροποιητικα΄ της
βαφη΄ς) των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται
στην κλωστοϋφαντουργι΄α, στη βιοµηχανι΄α του χαρτιου΄, του δε΄ρµατος η΄ σε
παρο΄µοιες βιοµηχανι΄ες, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3810

Παρασκευα΄σµατα για την επιφανειακη΄
αποξει΄δωση των µετα΄λλων. Συλλιπα΄σµατα
για συγκολλη΄σεις η΄ συνενω΄σεις και α΄λλα
βοηθητικα΄ παρασκευα΄σµατα για τη συγκο΄λληση η΄ τη συνε΄νωση των µετα΄λλων. Πολτοι΄
και σκο΄νες για συγκολλη΄σεις η΄ συνενω΄σεις,
που αποτελου΄νται απο΄ µε΄ταλλο και α΄λλα
προϊο΄ντα. Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που
χρησιµοποιου΄νται για την επε΄νδυση η΄ το
παραγε΄µισµα των ηλεκτροδι΄ων η΄ των µικρω΄ν
ρα΄βδων συγκο΄λλησης

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3811

Αντικροτικα΄ παρασκευα΄σµατα, ανασχετικα΄
της οξει΄δωσης, προσθετικα΄ εξουδετε΄ρωσης
καταλοι΄πων, βελτιωτικα΄ του ιξω΄δους των
λιπαντικω΄ν λαδιω΄ν, προσθετικα΄ κατα΄ της
δια΄βρωσης και α΄λλαπαρασκευασµε΄να προσθετικα΄ για ορυκτα΄ λα΄δια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται και η βενζι΄νη) η΄ για α΄λλα υγρα΄ που
χρησιµοποιου΄νται για τους ΄διους
ι
σκοπου΄ς
µε τα ορυκτα΄ λα΄δια:
— Παρασκευασµε΄να προσθετικα΄ για
λιπαντικα΄ λα΄δια, που περιε΄χουν λα΄δια
πετρελαι΄ου η΄ ασφαλτου΄χων ορυκτω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 3811 δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς «εκ
του εργοστασι΄ου» του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3812

Παρασκευα΄σµατα µε την ονοµασι΄α «επιταχυντε΄ς βουλκανισµου΄». Συ΄νθετα προϊο΄ντα
για την πλαστικοποι΄ηση του καουτσου΄κ η΄
των πλαστικω΄ν υλω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄.
Παρασκευα΄σµατα κατα΄ της οξει΄δωσης και
α΄λλα συ΄νθετα προϊο΄ντα γιατη στερεοποι΄ηση
του καουτσου΄κ η΄ των πλαστικω΄ν υλω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3813

Συνθε΄σεις και γοµω΄σεις για πυροσβεστικε΄ς συσκευε΄ς. Πυροσβεστικε΄ς φια΄λες και
βο΄µβες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3814

∆ιαλυτικα΄ και αραιωτικα΄ οργανικα΄ µει΄γµατα, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Παρασκευα΄σµατα για την αφαι΄ρεση των χρωµα΄των
επι΄χρισης η΄ των βερνικιω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3818

Χηµικα΄ στοιχει΄α ενισχυµε΄να για τη χρησιµοποι΄ηση΄ τους στην ηλεκτρονικη΄, µε
µορφη΄ δι΄σκων, πλακιδι΄ων η΄ ανα΄λογες
µορφε΄ς. Χηµικε΄ς ενω΄σεις ενισχυµε΄νες για
τη χρησιµοποι΄ηση΄ τους στην ηλεκτρονικη΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

3819

Υγρα΄ για υδραυλικα΄ φρε΄να και α΄λλα
παρασκευασµε΄να υγρα΄ για υδραυλικε΄ς
µεταδο΄σεις κι΄νησης, που δεν περιε΄χουν η΄
περιε΄χουν λιγο΄τερο του 70 % κατα΄ βα΄ρος
λα΄δια πετρελαι΄ου η΄ ασφαλτου΄χων
ορυκτω΄ν

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3820

Αντιψυκτικα΄ παρασκευα΄σµατα και υγρα΄
παρασκευασµε΄να για την αφαι΄ρεση του
πα΄γου

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3822

Αντιδραστη΄ρια διαγνωστικη΄ς η΄ εργαστηρι΄ου σε υπο΄θεµα και παρασκευασµε΄να
αντιδραστη΄ρια διαγνωστικη΄ς η΄ εργαστηρι΄ου ΄εστω και σε υπο΄θεµα, α΄λλα απο΄
εκει΄να των κλα΄σεων 3002 η΄ 3006

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

3823

Λιπαρα΄, µονοκαρβοξυλικα΄, βιοµηχανικα΄
οξε΄α· ο΄ξινα λα΄δια διυ΄λισης· λιπαρη΄ βιοµηχανικη΄ αλκοο΄λη.

3824

15.12.2000

— Λιπαρα΄, µονοκαρβοξυλικα΄, βιοµηχανικα΄ οξε΄α· ο΄ξινα λα΄δια διυ΄λισης·

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος

— Λιπαρη΄ βιοµηχανικη΄ αλκοο΄λη

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 3823

or

(4)

Συνδετικα΄ παρασκευασµε΄να για καλου΄πια
η΄ πυρη΄νες χυτηρι΄ου. Χηµικα΄ προϊο΄ντα και
παρασκευα΄σµατα των χηµικω΄ν η΄ συναφω΄ν
βιοµηχανιω΄ν (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και εκει΄να που αποτελου΄νται απο΄ µει΄γµατα φυσικω΄ν προϊο΄ντων), που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄.
Προϊο΄ντα που ει΄ναι υπολει΄µµατα των
χηµικω΄ν η΄ συναφω΄ν βιοµηχανιω΄ν και δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄:
— Τα κατωτε΄ρω προϊο΄ντα της παρου΄σας
κλα΄σης:
Συνδετικα΄ παρασκευασµε΄να για
καλου΄πια η΄ πυρη΄νες χυτηρι΄ου µε
βα΄ση προϊο΄ντα φυσικω΄ν ρητινω΄ν
Ναφθενικα΄ οξε΄α, τα αδια΄λυτα στο
νερο΄ α΄λατα΄ τους και οι εστε΄ρες τους
Σορβιτο΄λη α΄λλη απο΄ εκει΄νη της κλα΄σης 2905
Σουλφονικα΄ α΄λατα πετρελαι΄ου, µε
εξαι΄ρεση τα σουλφονικα΄ α΄λατα πετρελαι΄ου µετα΄λλων αλκαλι΄ων, αµµωνι΄ου
η΄ αιθανολαµινω΄ν. Σουλφονικα΄ οξε΄α
λαδιω΄ν ασφαλτου΄χων ορυκτω΄ν,
θειοφαινικα΄ και τα α΄λατα αυτω΄ν.
Ιοντοανταλλα΄κτες.
Απορροφητικε΄ς συνθε΄σεις για την
τελει΄ωση του κενου΄ στους ηλεκτρικου΄ς σωλη΄νες η΄ τις ηλεκτρικε΄ς λυχνι΄ες
Οξει΄δια του σιδη΄ρου µε αλκα΄λια για
τον καθαρισµο΄ των αερι΄ων

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

L 317/137

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Αµµωνιακα΄ υ΄δατα και ακα΄θαρτα
αµµωνιακα΄ α΄λατα, ο΄λα προερχο΄µενα
απο΄ τον καθαρισµο΄ του φωταερι΄ου
Σουλφονικοναφθενικα΄ οξε΄α και α΄λατα
αδια΄λυτα στο νερο΄ και εστε΄ρες τους
Ζυµε΄λαια και λα΄δι Dippel
Μει΄γµατα αλα΄των που ΄εχουν διαφορετικα΄ ανιο΄ντα
Πολτοι΄ αντιγραφη΄ς µε βα΄ση τη ζελατι΄νη, ΄εστω και µε υπο΄στρωµα απο΄
χαρτι΄ η΄ υ΄φασµα
— 'Αλλα

3901 ΄εως 3915

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Πλαστικε΄ς υ΄λες σε αρχικε΄ς µορφε΄ς, απορρι΄µµατα, ξε΄σµατα και θραυ΄σµατα απο΄
πλαστικε΄ς υ΄λες, εκτο΄ς απο΄ εκει΄να των
κλα΄σεων ex 3907 και 3912, για τα οποι΄α
οι κανο΄νες καθορι΄ζονται κατωτε΄ρω:
— Προϊο΄ντα οµοπολυµερισµου΄ προσθη΄κης, στα οποι΄α το τµη΄µα του µονοµερου΄ς αντιστοιχει΄ σε περισσο΄τερο απο΄
99 % κατα΄ βα΄ρος της συνολικη΄ς
περιεκτικο΄τητας του πολυµερου΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος (1)

ex 3907

3912

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος (1)

— Συµπολυµερη΄, απο΄ πολυανθρακικα΄
α΄λατα και συµπολυµερη΄ του ακρυλονιτριλι΄ου βουταδιενι΄ου στυρολι΄ου
(ABS)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
υ΄λες που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν
υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος (1)

— Πολυεστε΄ρες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς «εκ του εργοστασι΄ου» του
προϊο΄ντος η΄/και παρασκευη΄ απο΄ πολυανθρακικα΄ α΄λατα τετραβρωµι΄ου (δισφαινο΄λη Α)

Κυτταρι΄νη και τα χηµικα΄ της παρα΄γωγα,
που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄, σε αρχικε΄ς µορφε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των
υλω΄ν που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση µε
το προϊο΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Στην περι΄πτωση προϊο΄ντων που απαρτι΄ζονται απο΄ υ΄λες που υπα΄γονται στις κλα΄σεις 3901 ΄εως 3906 και στις κλα΄σεις 3907 ΄εως 3911 o περιορισµο΄ς αυτο΄ς εφαρµο΄ζεται
µο΄νο σε εκει΄νη την οµα΄δα υλω΄ν που υπερτερει΄ κατα΄ βα΄ρος στο προϊο΄ν.

L 317/138
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Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

3916 ΄εως 3921

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Ηµικατασκευα΄σµατα απο΄ πλαστικα΄ εκτο΄ς
απο΄ τα προϊο΄ντα των κλα΄σεων ex 3916,
ex 3917, ex 3920 και ex 3921, για τα
οποι΄α οι εφαρµοζο΄µενοι κανο΄νες παρατι΄θενται στη συνε΄χεια:
Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— — Προϊο΄ντα
οµοπολυµερισµου΄
προσθη΄κης, στα οποι΄α το τµη΄µα
του µονοµερου΄ς αντιστοιχει΄ σε
περισσο΄τερο απο΄ 99 % κατα΄
βα΄ρος της συνολικη΄ς περιεκτικο΄τητας του πολυµερου΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— — 'Αλλες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος (1)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Σωλη΄νες κα΄θε ει΄δους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Επι΄πεδα προϊο΄ντα που ΄εχουν υποστει΄
περισσο΄τερη επεξεργασι΄α απο΄ επιφανειακη΄ µο΄νο επεξεργασι΄α η΄ ΄εχουν
κοπει΄ σε σχη΄µα α΄λλο απο΄ τετρα΄γωνο
η΄ παραλληλο΄γραµµο· α΄λλα προϊο΄ντα
µε περισσο΄τερη επεξεργασι΄α απο΄ επιφανειακη΄
— 'Αλλα:

ex 3916 και ex
3917

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν του κεφαλαι΄ου 39 δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος (1)

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α των υλω΄ν που υπα΄γονται στην
ι
κλα΄ση µε το προϊο΄ν δεν πρε΄πει
΄δια
να υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 3920

— Ιοντοµερε΄ς σε φυ΄λλα η΄ µεµβρα΄νες

Κατασκευη΄ απο΄ θερµοπλαστικο΄ πολυµερε΄ς που ΄εχει υποστει΄ µερικη΄ εξαλα΄τωση
και το οποι΄ο ει΄ναι ανυπολυµερε΄ς αιθυλενι΄ου και µετακρυλικου΄ οξε΄ος µε µερικη΄
εξουδετε΄ρωση απο΄ ιο΄ντα µετα΄λλων,
κυρι΄ως ψευδαργυ΄ρου και νατρι΄ου

— Φυ΄λλα απο΄ αναγεννηµε΄νη κυτταρι΄νη,
απο΄ πολυαµι΄δια η΄ απο΄ πολυαιθυλε΄νιο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των
υλω΄ν που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση µε
το προϊο΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
20 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) Στην περι΄πτωση προϊο΄ντων που απαρτι΄ζονται απο΄ υ΄λες που υπα΄γονται στις κλα΄σεις 3901 ΄εως 3906 και στις κλα΄σεις 3907 ΄εως 3911 o περιορισµο΄ς αυτο΄ς εφαρµο΄ζεται
µο΄νο σε εκει΄νη την οµα΄δα υλω΄ν που υπερτερει΄ κατα΄ βα΄ρος στο προϊο΄ν.

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Επιµεταλλωµε΄νες ταινι΄ες απο΄ πλαστικε΄ς
υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ ταινι΄ες υψηλη΄ς διαφα΄νειας απο΄ πολυεστε΄ρα πα΄χους µικρο΄τερου
των 23 microns (1)

Τεχνουργη΄µατα απο΄ πλαστικο΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 40

Καουτσου΄κ και τεχνουργη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ· εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 4001

Πλα΄κες ρυτιδωµε΄νων φυ΄λλων καουτσου΄κ
για σο΄λες υποδηµα΄των

'Ελαση ρυτιδωµε΄νων φυ΄λλων φυσικου΄
καουτσου΄κ

4005

Καουτσου΄κ αναµειγµε΄νο, µη βουλκανισµε΄νο, σε αρχικε΄ς µορφε΄ς η΄ σε πλα΄κες,
φυ΄λλα η΄ ταινι΄ες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

4012

Επι΄σωτρα αναγοµωµε΄να η΄ µεταχειρισµε΄να,
απο΄ καουτσου΄κ. Επι΄σωτρα συµπαγη΄ η΄
κοι΄λα, πε΄λµατα επισω΄τρων µε πιεσµε΄νο
αε΄ρα, που µπορου΄ν να αφαιρου΄νται και
να ξανατοποθετου΄νται, και εσωτερικε΄ς
προστατευτικε΄ς
ταινι΄ες
ελαστικω΄ν
(τιρα΄ντες) απο΄ καουτσου΄κ

ex 3921

3922 ΄εως 3926

— Επι΄σωτρα συµπαγη΄ η΄ κοι΄λα (γεµα΄τα η΄
α΄δεια), αναγοµωµε΄να επι΄σωτρα απο΄
καουτσου΄κ

Αναγο΄µωση µεταχειρισµε΄νων επισω΄τρων
συµπαγω΄ν η΄ κοι΄λων (γεµα΄των η΄ α΄δειων)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες κα΄θε κλα΄σης µε
εξαι΄ρεση τις κλα΄σεις 4011 η΄ 4012

ex 4017

Τεχνουργη΄µατα απο΄ σκληρυµε΄νο καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ σκληρυµε΄νο καουτσου΄κ

ex Kεφα΄λαιο 41

∆ε΄ρµατα ακατε΄ργαστα (εκτο΄ς απο΄ γουναρικα΄) εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 4102

Προ΄βεια δε΄ρµατα αποψιλωµε΄να

Αποψι΄λωση προβει΄ων δερµα΄των

∆ε΄ρµατα, αποτριχωµε΄να η΄ χωρι΄ς µαλλι΄,
α΄λλα απο΄ τα δε΄ρµατα που περιλαµβα΄νονται στις κλα΄σεις 4108 και 4109

η΄

4104 ΄εως 4107

L 317/139

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Ξαναδε΄ψασµα δεψασµε΄νων δερµα΄των
Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

(1) Οι παρακα΄τω ταινι΄ες θεωρου΄νται ως υψηλη΄ς διαφα΄νειας: οι ταινι΄ες των οποι΄ων η οπτικη΄ θολερο΄τητα µετρηµε΄νη συ΄µφωνα µε το ΑSTM-D 1003-16 µε το νεφελο΄µετρο του
Γκα΄ρντνερ (συντελεστη΄ς θαλερο΄τητας) — ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ 2 %.

L 317/140

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

4109

∆ε΄ρµατα βερνικωµε΄να (λουστρι΄νια) η΄
επιστρωµε΄να. ∆ε΄ρµατα επιµεταλλωµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ δε΄ρµατα των κλα΄σεων 4104 ΄εως 4107, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 42

Τεχνουργη΄µατα απο΄ δε΄ρµα· Ει΄δη σελοποιι΄ας και λοιπου΄ εξοπλισµου΄ για ο΄λα τα
ζω΄α. Ει΄δη ταξιδιου΄, σακι΄δια χεριου΄ και
παρο΄µοια τεχνουργη΄µατα απο΄ ΄εντερα
(εκτο΄ς απο΄ ΄εντερα µεταξοσκω΄ληκα).

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 43

Γουνοδε΄ρµατα και γουναρικα΄. Τεχνητα΄
γουνοδε΄ρµατα, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 4302

∆εψασµε΄να η΄ κατεργασµε΄να γουνοδε΄ρµατα που ΄εχουν συναρµολογηθει΄:
— Φυ΄λλα, σα΄κοι, τετρα΄γωνα, σταυροι΄
και παρο΄µοιες µορφε΄ς

Λευ΄κανση και βαφη΄ εκτο΄ς απο΄ την κοπη΄
και συναρµολο΄γηση των µη συναρµολογηµε΄νων, ψεκασµε΄νων η΄ κατεργασµε΄νων γουνοδερµα΄των

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ µη συναρµολογηµε΄να,
ψεκασµε΄να η΄ κατεργασµε΄να γουνοδε΄ρµατα

Ενδυ΄µατα, εξαρτη΄µατα ενδυµα΄των και
α΄λλα ει΄δη απο΄ γουνοδε΄ρµατα

Κατασκευη΄ απο΄ µη συναρµολογηµε΄να,
ψεκασµε΄να η΄ κατεργασµε΄να γουνοδε΄ρµατα της κλα΄σης 4302

ex Kεφα΄λαιο 44

Ξυλει΄α, ξυλοκα΄ρβουνα και τεχνουργη΄µατα απο΄ ξυ΄λο εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 4403

Ξυλει΄α ελαφρα΄ τετραγωνισµε΄νη

Κατασκευη΄ απο΄ ξυλει΄α ακατε΄ργαστη,
ξεφλουδισµε΄νη η΄ απλω΄ς χοντροπελεκηµε΄νη η΄ ελαφρα΄ στρογγυλεµε΄νη

ex 4407

Ξυλει΄α πριονισµε΄νη η΄ πελεκηµε΄νη κατα΄
µη΄κος, κοµµε΄νη εγκα΄ρσια η΄ ξετυλιγµε΄νη,
΄εστω και πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε
ελαφρο΄πετρα η΄ κολληµε΄νη µε δακτυλικο΄
αρµο΄, πα΄χους που υπερβαι΄νει τα 6 mm

Λει΄ανση µε ελαφρο΄πετρα η΄ κο΄λληµα µε
δακτυλικο΄ αρµο΄ ξυλει΄ας

ex 4408

Φυ΄λλα για επικα΄λυψη (καπλαµα΄δες) και
φυ΄λλα πολυ΄στρωτα αντικολλητα΄ (κο΄ντραπλακε΄) πα΄χους ο΄χι µεγαλυ΄τερου των
6 mm (ε΄στω και συγκολληµε΄να) και α΄λλη
ξυλει΄α πριονισµε΄νη κατα΄ µη΄κος, κοµµε΄νη
εγκα΄ρσια η΄ ξετυλιγµε΄νη, ΄εστω και πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε ελαφρο΄πετρα η΄
κολληµε΄νη µε δακτυλικο΄ αρµο΄, πα΄χους
που δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τα 6 mm

Συγκο΄λληση, πλα΄νισµα, λει΄ανση µε
ελαφρο΄πετρα η΄ κο΄λληση µε δακτυλικο΄
αρµο΄ ξυλει΄ας

4409

Ξυλει΄α µε καθορισµε΄νη µορφη΄ σ' ο΄λο
το µη΄κος µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις
πλα΄γιες πλευρε΄ς η΄ επιφα΄νειες, ΄εστω και
πλανισµε΄νη, λειασµε΄νη µε ελαφρο΄πετρα η΄
κολληµε΄νη µε δακτυλικο΄ αρµο΄:

4303

15.12.2000

— λει΄ανση µε ελαφρο΄πετρα η΄ συγκο΄λληση µε δακτυλικο΄ αρµο΄ ξυλει΄ας

λει΄ανση µε ελαφρο΄πετρα η΄ συγκο΄λληση
µε δακτυλικο΄ αρµο΄ ξυλει΄ας

— Πη΄χεις απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ µε γλυφε΄ς
για πλαι΄σια και καλου΄πια

Μεταποι΄ηση απο΄ την οποι΄α προκυ΄πτουν
πη΄χεις απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ γλυφε΄ς για
πλαι΄σια και καλου΄πια

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 4410 ΄εως ex
4413

Πη΄χες απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ µε γλυφε΄ς για
΄επιπλα, πλαι΄σια, εσωτερικο΄ δια΄κοσµο,
ηλεκτρικου΄ς αγωγου΄ς και παρο΄µοια

Μεταποι΄ηση απο΄ την οποι΄α προκυ΄πτουν
πη΄χεις απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ γλυφε΄ς για
πλαι΄σια και καλου΄πια

ex 4415

Κιβω΄τια κα΄θε µεγε΄θους, καφα΄σια, κυ΄λινδροι και παρο΄µοια ει΄δη συσκευασι΄ας
πλη΄ρη απο΄ ξυ΄λο

Κατασκευη΄ απο΄ τεµα΄χια ξυ΄λων που δεν
΄εχουν κοπει΄ στις κανονικε΄ς διαστα΄σεις

ex 4416

Βαρε΄λια, κα΄δοι, µαστε΄λλα, κουβα΄δες και
΄ετερα τεχνουργη΄µατα βαρελοποιι΄ας και
τα µε΄ρη αυτω΄ν, απο΄ ξυ΄λο

Κατασκευη΄ απο΄ δου΄γες απο΄ ξυ΄λο, που
δεν ΄εχουν δουλευτει΄, παρα΄ µο΄νο πριονισθει΄ στις δυ΄ο κυ΄ριες επιφα΄νειες

ex 4418

— Τεχνουργη΄µατα ξυλουργικη΄ς και
τεµα΄χια σκελετω΄ν για οικοδοµε΄ς και
κατασκευε΄ς απο΄ ξυ΄λο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Ωστο΄σο,
κυψελω΄δεις
πλα΄κες-διαφρα΄γµατα,
πε΄ταυρα (shingles και shakes) µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται

— Πη΄χεις απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ µε γλυφε΄ς
για πλαι΄σια και καλου΄πια

Μεταποι΄ηση απο΄ την οποι΄α προκυ΄πτουν
πη΄χεις απο΄ απλο΄ ξυ΄λο η΄ γλυφε΄ς για
πλαι΄σια και καλου΄πια

ex 4421

Ξυλει΄α προετοιµασµε΄νη για σπι΄ρτα.
Ξυλο΄προκες υποδηµατοποιι΄ας

Κατασκευη΄ απο΄ ξυ΄λο οποιασδη΄ποτε κλα΄σης εκτο΄ς απο΄ ξυλει΄α σε λεπτο΄τατα
ραβδια΄ της κλα΄σης 4409

ex Kεφα΄λαιο 45

Φελλο΄ς και τεχνουργη΄µατα απο΄ φελλο΄
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

4503

Τεχνουργη΄µατα απο΄ φυσικο΄ φελλο΄

Κατασκευη΄ απο΄ φελλο΄ της κλα΄σης 4501

Κεφα΄λαιο 46

Τεχνουργη΄µατα
καλαθοποιι΄ας

και

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 47

Πολτοι΄ απο΄ ξυ΄λο η΄ απο΄ α΄λλες κυτταρινικε΄ς ινω΄δεις υ΄λες. Χαρτι΄ η χαρτο΄νι για
ανακυ΄κλωση (απορρι΄µµατα και αποκο΄µµατα)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 48

Χαρτια΄ και χαρτο΄νια τεχνουργη΄µατα απο΄
κυτταρι΄νη, χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 4811

Χαρτια΄ και χαρτο΄νια απλω΄ς γραµµογραφηµε΄να, µε γραµµε΄ς η΄ µε τετραγωνι΄δια

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες παραγωγη΄ς χαρτιου΄
του κεφαλαι΄ου 47

σπαρτοπλεκτικη΄ς

L 317/141

(3)

or

(4)

L 317/142

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

4816

Χαρτι΄ αποτυπωτικο΄ (καρµπο΄ν), χαρτι΄ µε
την ονοµασι΄α «αυτοαντιγραφη΄ς» και α΄λλα
χαρτια΄ για την αποτυ΄πωση αντιγρα΄φων η΄
τη µεταφορα΄ κειµε΄νων (α΄λλα απο΄ εκει΄να
της κλα΄σης 4809), µεµβρα΄νες πολυγρα΄φων πλη΄ρεις και πλα΄κες ο΄φσετ, απο΄ χαρτι΄,
΄εστω και συσκευασµε΄να σε κουτια΄

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες παραγωγη΄ς χαρτιου΄
του κεφαλαι΄ου 47

4817

Φα΄κελοι, επιστολικα΄ δελτα΄ρια, ταχυδροµικα΄ δελτα΄ρια µη εικονογραφηµε΄να και
δελτα΄ρια αλληλογραφι΄ας, απο΄ χαρτι΄ η΄
απο΄ χαρτο΄νι. Κουτια΄, θη΄κες και παρο΄µοιες
µορφε΄ς απο΄ χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι, που περιε΄χουν συλλογη΄ ειδω΄ν αλληλογραφι΄ας

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

ex 4818

Χαρτι΄ υγει΄ας

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες παραγωγη΄ς χαρτιου΄
του κεφαλαι΄ου 47

ex 4819

Χαρτο΄νια, κουτια΄, κιβω΄τια, σα΄κοι και α΄λλα
κιβω΄τια συσκευασι΄ας απο΄ χαρτι΄, χαρτο΄νι,
χαρτοβα΄µβακα η΄ επι΄πεδες επιφα΄νειες απο΄
΄νες
ι κυτταρι΄νης

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex 4820

Επιστολο΄χαρτο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 4823

'Αλλα χαρτια΄, χαρτο΄νια, χαρτοβα΄µβακας
η΄ επι΄πεδες επιφα΄νειες απο΄ ΄νες
ι κυτταρι΄νης,
κοµµε΄να σε καθορισµε΄να µεγε΄θη και σχη΄µατα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες παραγωγη΄ς χαρτιου΄
του κεφαλαι΄ου 47

ex Kεφα΄λαιο 49

Προϊο΄ντα των εκδοτικω΄ν οι΄κων, του
τυ΄που η΄ α΄λλων βιοµηχανιω΄ν που ασχολου΄νται µε τις γραφικε΄ς τε΄χνες. Κει΄µενα
χειρο΄γραφα η΄ δακτυλογραφηµε΄να και
σχε΄δια εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

4909

Ταχυδροµικα΄ δελτα΄ρια τυπωµε΄να η΄ εικονογραφηµε΄να. ∆ελτα΄ρια τυπωµε΄να µε
ευχε΄ς η΄ προσωπικα΄ µηνυ΄µατα, ΄εστω και
εικονογραφηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς φακε΄λους,
διακοσµη΄σεις η΄ επικολλη΄σεις

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται
στις κλα΄σεις 4909 η΄ 4911

4910

Ηµερολο΄για κα΄θε ει΄δους, τυπωµε΄να, στα
οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα µπλοκ
ηµερολογι΄ων:
— Ηµερολο΄για «διαρκει΄ας» η΄ µε µπλοκ
που µπορου΄ν να αντικατασταθου΄ν
τοποθετηµε΄να σε βα΄σεις που δεν ει΄ναι
απο΄ χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι

15.12.2000

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται
στις κλα΄σεις 4909 η΄ 4911

ex Kεφα΄λαιο 50

µετα΄ξι, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 5003

Απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και τα κουκου΄λια τα
ακατα΄λληλα για εκτυ΄λιγµα των ινω΄ν τους,
τα απορρι΄µµατα νηµα΄των και τα ξεφτι΄δια,
λαναρισµε΄να η΄ χτενισµε΄να

Κτε΄νισµα η΄ λανα΄ρισµα απορριµµα΄των
µεταξιου΄

Νη΄µατα απο΄ µετα΄ξι και νη΄µατα απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι

Κατασκευη΄ απο΄ (1)

5004 ΄εως
ex 5006

L 317/143

or

— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— α΄λλες φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες
ου΄τε κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5007

Υφα΄σµατα απο΄ µετα΄ξι η΄ απο΄ απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι:
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/144

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 51

5106 ΄εως 5110

Μαλλι΄, τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας η΄
χοντροειδει΄ς. Νη΄µατα και υφα΄σµατα απο΄
χοντρο΄τριχες εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Νη΄µατα απο΄ µαλλι΄, απο΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς
ποιο΄τητας η΄ χοντροειδει΄ς

Κατασκευη΄ απο΄ (1)
— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5111 ΄εως 5113

Υφα΄σµατα απο΄ µαλλι΄, απο΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς
ποιο΄τητας η΄ χοντροειδει΄ς
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

L 317/145

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 52

5204 ΄εως 5207

Βαµβα΄κι, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Βαµβακερα΄ νη΄µατα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5208 ΄εως 5212

Βαµβακερα΄ υφα΄σµατα
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/146

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 53

5306 ΄εως 5308

'Αλλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς ΄νες.
ι
Νη΄µατα
απο΄ χαρτι΄ και υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄
χαρτι΄ εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Νη΄µατα απο΄ α΄λλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς
΄νες·
ι
νη΄µατα απο΄ χαρτι΄

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5309 ΄εως 5311

Υφα΄σµατα απο΄ α΄λλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς
΄νες·
ι
υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄ χαρτι΄:
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

L 317/147

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

5401 ΄εως 5406

Νη΄µατα, µονο΄κλωστα νη΄µατα, νη΄µατα
απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς,

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5407 και 5408

Υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι
συνεχει΄ς
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄
η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/148

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

5501 ΄εως 5507

Μη συνεχει΄ς συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς
υφαντικε΄ς ΄νες
ι

Κατασκευη΄ απο΄ χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικο΄
πολτο΄

5508 ΄εως 5511

Νη΄µατα και νη΄µατα για ρα΄ψιµο απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες,
ι
µη συνεχει΄ς

Κατασκευη΄ απο΄ (1):

or

— µετα΄ξι ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα
απο΄ µετα΄ξι λαναρισµε΄νο η΄ χτενισµε΄νο
η΄ µε α΄λλο τρο΄πο προετοιµασµε΄νο για
κλω΄ση,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5512 ΄εως 5516

Υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη συνεχει΄ς
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— χαρτι΄
η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (λευ΄κανση, κατεργασι΄α, προς
ξη΄ρανση, υ΄γρανση µε ατµο΄, αφαι΄ρεση των
κο΄µβων, επιδιο΄ρθωση σχισµω΄ν, εµποτισµο΄ς), επεξεργασι΄α για τη µεταβολη΄ των
διαστα΄σεων κατα΄ τη χρη΄ση, µερσερισµο΄ς
υφασµα΄των, των οποι΄ων η αξι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων υφασµα΄των
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 47,5 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 56

Βα΄τες, πιλη΄µατα, «µη υφασµε΄να», ειδικα΄
νη΄µατα, σχοινια΄ και ει΄δη σχοινοποιι΄ας και
α΄λλα παρο΄µοια ει΄δη, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

5602

L 317/149

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

Πιλη΄µατα, ΄εστω και εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς
στρω΄σεις:
— Πιλη΄µατα που γι΄νονται µε βελονα΄κι

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
Ωστο΄σο:
— συνεχη΄ νη΄µατα πολυπροπυλενι΄ου της
κλα΄σης 5402,
— ΄νες
ι
µη συνεχει΄ς πολυπροπυλενι΄ου
των κλα΄σεων 5503 η΄ 5506, η΄
— συνεχη΄ νη΄µατα πολυπροπυλενι΄ου της
κλα΄σης 5501, µε τι΄τλο σε ο΄λες τις
περιπτω΄σεις σε απλα΄ νη΄µατα η΄ ΄νες
ι
κα΄τω των 9 decitex, µπορου΄ν να
χρησιµοποιου΄νται, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— µη συνεχει΄ς τεχνητε΄ς ΄νες
ι απο΄ καζει΅νη
η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

5604

Νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ, επικαλυµµε΄να µε υφαντικα΄. Υφαντικα΄
νη΄µατα, λουρι΄δες και παρο΄µοιες µορφε΄ς
των κλα΄σεων 5404 η΄ 5405, εµποτισµε΄να,
επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ επενδυµε΄να
µε καουτσου΄κ η΄ πλαστικη΄ υ΄λη
— Νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ,
επικαλυµµε΄να µε υφαντικα΄.

Κατασκευη΄ απο΄ γυµνα΄ νη΄µατα και σχοινια΄
απο΄ καουτσου΄κ µη επικαλυµµε΄να µε
υφαντικα΄

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

5605

Μεταλλικε΄ς κλωστε΄ς και νη΄µατα επιµεταλλωµε΄να, ΄εστω και περιτυλιγµε΄να µε α΄λλα
νη΄µατα απο΄ υφαντικε΄ς ΄νες,
ι
που αποτελου΄νται απο΄ υφαντικα΄ νη΄µατα, λουρι΄δες
η΄ παρο΄µοιες µορφε΄ς των κλα΄σεων 5404
η΄ 5405, συνδυασµε΄να µε µε΄ταλλα µε
µορφη΄ νηµα΄των, λουρι΄δων η΄ σκο΄νης η΄
επικαλυµµε΄να µε µε΄ταλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/150

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

5606

Κεφα΄λαιο 57

Νη΄µατα περιτυλιγµε΄να µε α΄λλα νη΄µατα
απο΄ υφαντικε΄ς ΄νες,
ι
λουρι΄δες και παρο΄µοιες µορφε΄ς των κλα΄σεων 5404 η΄ 5405
περιτυλιγµε΄να µε νη΄µατα απο΄ υφαντικε΄ς
΄νες,
ι
α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 5605
και α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα απο΄ χοντρο΄τριχες
χαι΄της και ουρα΄ς µονο΄πλων η΄ βοοειδω΄ν
περιτυλιγµε΄να µε α΄λλα νη΄µατα απο΄
υφαντικε΄ς ΄νες.
ι
Νη΄µατα σενι΄λλης. Νη΄µατα
µε την ονοµασι΄α «αλυσιδι΄τσα»

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για
την παραγωγη΄ χαρτιου΄

Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου
απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες:
— Απο΄ πιλη΄µατα που γι΄νονται µε βελονα΄κι

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες
ι η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
Ωστο΄σο:
— συνεχη΄ νη΄µατα πολυπροπυλενι΄ου της
κλα΄σης 5402,
— ΄νες
ι
µη συνεχει΄ς πολυπροπυλενι΄ου
των κλα΄σεων 5503 η΄ 5506, η΄
— συνεχη΄ νη΄µατα πολυπροπυλενι΄ου της
κλα΄σης 5501, µε τι΄τλο σε ο΄λες τις
περιπτω΄σεις σε απλα΄ νη΄µατα η΄ ΄νες
ι
κα΄τω των 9 decitex, µπορου΄ν να
χρησιµοποιου΄νται, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α τους δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιηθει΄
υ΄φασµα γιου΄τας ως υπο΄θεµα

— απο΄ α΄λλα πιλη΄µατα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε
κτενισµε΄νες ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο
επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκκοφοι΄νικα η΄ γιου΄τας,
— συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς,
— φυσικε΄ς ΄νες
ι η΄
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση,
Ει΄ναι, ο΄µως, δυνατο΄ να χρησιµοποιηθει΄
υ΄φασµα γιου΄τας ως υπο΄θεµα

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex Kεφα΄λαιο 58

L 317/151

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

Ειδικα΄ υφα΄σµατα: υφα΄σµατα θυσσανωτα΄
η΄ φλοκωτα΄, δαντε΄λες, ει΄δη επι΄στρωσης,
κορδελοποιι΄ας και ταινιοπλεκτικη΄ς,
κεντη΄µατα, εκτο΄ς απο΄:
— συνυφασµε΄να µε νη΄µατα απο΄ καουτσου΄κ

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα (1)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

5805

Ει΄δη επι΄στρωσης υφασµε΄να µε το χε΄ρι
(τυ΄που Γκοµπλε΄ν, Φλα΄νδρας, Οµπισο΄ν,
Μποβε΄ και παρο΄µοια) και ει΄δη επι΄στρωσης
κεντηµε΄να µε βελο΄να (π.χ. ανεβατο΄,
σταυροβελονια΄), ΄εστω και ΄ετοιµα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

5810

Κεντη΄µατα σε το΄πια, σε ταινι΄ες η΄ σε
αυτοτελη΄ διακοσµητικα΄ σχε΄δια

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

5901

Υφα΄σµατα επιχρισµε΄να µε κο΄λλα η΄ µε
αµυλω΄δεις ουσι΄ες, των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη βιβλιοδεσι΄α, χαρτοδεσι΄α, κατασκευη΄ θηκω΄ν η΄ παρο΄µοιες
χρη΄σεις. Υφα΄σµατα για ιχνογρα΄φηση η΄
διαφανη΄ για το σχε΄διο· υφα΄σµατα
παρασκευασµε΄να για τη ζωγραφικη΄.
Υφα΄σµατα που ΄εχουν σκληρυνθει΄ µε
γοµα΄ρισµα και παρο΄µοια υφα΄σµατα των
τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για την
πιλοποιι΄α

5902

Επι΄πεδες επιφα΄νειες υφασµε΄νες για επι΄σωτρα µε πεπιεσµε΄νο αε΄ρα, που παι΄ρνονται
απο΄ νη΄µατα υψηλη΄ς αντοχη΄ς απο΄ να΄ιλον
η΄ απο΄ α΄λλα πολυαµι΄δια, πολυεστε΄ρες η΄
ρεγιο΄ν βισκο΄ζης:

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/152

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— Που περιε΄χουν ο΄χι περισσο΄τερο απο΄
90 % κατα΄ βα΄ρος υφαντικε΄ς υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικο΄
πολτο΄

Υφα΄σµατα εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να η΄
επικαλυµµε΄να µε πλαστικη΄ υ΄λη η΄ µε
απανωτε΄ς στρω΄σεις απο΄ πλαστικη΄ υ΄λη,
α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 5902

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

5904

Λινοτα΄πητες, ΄εστω και κοµµε΄νοι. Επενδυ΄σεις δαπε΄δων που αποτελου΄νται απο΄
επι΄χρισµα η΄ επικα΄λυµµα που εφαρµο΄ζεται
πα΄νω σε υπο΄θεµα απο΄ υφαντικη΄ υ΄λη, ΄εστω
και κοµµε΄νες

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1)

5905

Επενδυ΄σεις τοι΄χων απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες:

5903

15.12.2000

or

η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (λευ΄κανση, κατεργασι΄α, προς
ξη΄ρανση, υ΄γρανση µε ατµο΄, αφαι΄ρεση των
κο΄µβων, επιδιο΄ρθωση σχισµω΄ν, εµποτισµο΄ς), επεξεργασι΄α για τη µεταβολη΄ των
διαστα΄σεων κατα΄ τη χρη΄ση, µερσερισµο΄ς
υφασµα΄των, των οποι΄ων η αξι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων υφασµα΄των
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 47,5 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— Εµποτισµε΄νες, επιχρισµε΄νες, επικαλυµµε΄νες η΄ µε επα΄λληλες στρω΄σεις
απο΄ καουτσου΄κ, πλαστικε΄ς η΄ α΄λλες
υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς
η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄ σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την
αντοχη΄ στη συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα,
δεκα΄τισµα, εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση
σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄
υφαντικω΄ν λαθω΄ν), των οποι΄ων η αξι΄α
των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων
υφασµα΄των δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
47,5 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

5906

L 317/153

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

Υφα΄σµατα συνδυασµε΄να µε καουτσου΄κ,
α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 5902:
— Υφα΄σµατα πλεκτα΄

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

5907

5908

5909 ΄εως 5911

— 'Αλλα υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι
που περιε΄χουν κατα΄ βα΄ρος περισσο΄τερο απο΄ 90 % των υφασµα΄των

Κατασκευη΄ απο΄ χηµικε΄ς υ΄λες

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

'Αλλα υφα΄σµατα, εµποτισµε΄να η΄ επιχρισµε΄να. Οθο΄νες ζωγραφικη΄ς για σκηνικα΄
θεα΄τρων, παρασκευα΄σµατα εργαστηρι΄ων
η΄ ανα΄λογες χρη΄σεις

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (λευ΄κανση, κατεργασι΄α, προς
ξη΄ρανση, υ΄γρανση µε ατµο΄, αφαι΄ρεση των
κο΄µβων, επιδιο΄ρθωση σχισµω΄ν, εµποτισµο΄ς), επεξεργασι΄α για τη µεταβολη΄ των
διαστα΄σεων κατα΄ τη χρη΄ση, µερσερισµο΄ς
υφασµα΄των, των οποι΄ων η αξι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων µη τυπωµε΄νων υφασµα΄των
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 47,5 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Φιτι΄λια υφασµε΄να, πλεγµε΄να σε πλεξου΄δες
η΄ πλεκτα΄, απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες, για λα΄µπες,
καµινε΄τα, αναπτη΄ρες, κερια΄ η΄ παρο΄µοια.
Αµι΄αντα φωτισµου΄ και σωληνοειδη΄
υφα΄σµατα πλεκτα΄ που χρησιµευ΄ουν για
την κατασκευη΄ τους, ΄εστω και εµποτισµε΄να:
— Αµι΄αντα φωτισµου΄, ΄εστω και εµποτισµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ σωληνωτα΄ υφα΄σµατα
πλεκτα΄

— α΄λλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Υφα΄σµατα και ει΄δη απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
για βιοµηχανικη΄ χρη΄ση:
— ∆ι΄σκοι και κορω΄νες στι΄λβωσης εκτο΄ς
των εκ πιλη΄µατος της κλα΄σης 5911

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ απορρι΄µµατα
υφασµα΄των η΄ ρα΄κη της κλα΄σεως 6310

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

L 317/154

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

— Υφα΄σµατα πιληµατοποιηµε΄να η΄ µη,
΄εστω και εµποτισµε΄να η΄ επιχρισµε΄να,
των τυ΄πων των συνη΄θως χρησιµοποιου΄µενων στις χαρτοποιητικε΄ς
µηχανε΄ς η΄ σε α΄λλες τεχνικε΄ς χρη΄σεις,
σωληνοειδη΄ η΄ ατε΄ρµονα, µε απλου΄ς η΄
πολλαπλου΄ς στη΄µονες η΄/και κρο΄κους
η΄ υφασµε΄να κατα΄ τρο΄πο επι΄πεδο,
αλλα΄ µε πολλαπλου΄ς στη΄µονες η΄/και
κρο΄κους της κλα΄σης 5911

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— τις ακο΄λουθες υ΄λες:
— — νη΄µατα µονο΄ινα απο΄ πολυτετραφθοριοαιθυλαι΄νι ο (2)
— — νη΄µατα απο΄ πολυαµι΄δια, στριµµε΄να και επιχρισµε΄να, διαπο΄τιστα
η΄ καλυµµε΄να µε φαινολικη΄ ρητι΄νη
— — νη΄µατα απο΄ αρωµατικα΄ πολυαµι΄δια
λαµβανο΄µενα
µε
πολυσυµπυ΄κνωση µεταφαινυλαινοδιαµι΄νης και ισοφθαλικου΄
οξε΄ως
— — νη΄µατα µονο΄ινα απο΄ πολυτετραφθοριοαιθυλαι΄νι ο (2)
— — νη΄µατα απο΄ συνθετικε΄ς υφαντικε΄ς
ι
απο΄ πολυ-π-φαινυλινετερεφ΄νες
θαλαµι΄διο
— — νη΄µατα απο΄ ΄νες
ι υα΄λου, επικαλυµµε΄νες µε ρητι΄νη φαινοπλα΄στη και
περιτυλιγµε΄να µε ακρυλικο΄
νη΄µα (2)
— — νη΄µατα µονο΄ινα συµπολυεστε΄ρα
που αποτελει΄ται απο΄ ΄εναν
πολυστε΄ρα, µια ρητι΄νη τερεφθαλικου΄ οξε΄ως, 1,4 κυκλο-εξαν-διεθανο΄λη και ισοφθαλικο΄ οξυ΄
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1)
— νη΄µατα κοκοφοι΄νικα,
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

Κεφα΄λαιο 60

Υφα΄σµατα πλεκτα΄

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.
(2) Η χρησιµοποι΄ηση του προϊο΄ντος αυτου΄ περιορι΄ζεται στην κατασκευη΄ υφασµα΄των του τυ΄που που χρησιµοποιει΄ται στις µηχανε΄ς παραγωγη΄ς χαρτιου΄.

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Κεφα΄λαιο 61

Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης
απο΄ υ΄φασµα πλεκτο΄:

L 317/155

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

— Προερχο΄µενα απο΄ ραφη΄ η΄ α΄λλη
συναρµολο΄γηση δυ΄ο η΄ περισσο΄τερων
τεµαχι΄ων πλεκτω΄ν υφασµα΄των που
΄εχουν κοπει΄ σε τεµα΄χια που παρα΄γονται ευθε΄ως σε σχη΄µατα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1) (2)

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ (1):

or

— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

ex Kεφα΄λαιο 62

Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης
απο΄ υ΄φασµα πλεκτο΄: εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1) (2)

ex 6209 και ex
6211

Ενδυ΄µατα και α΄λλα συµπληρω΄µατα της
΄ενδυσης για γυναι΄κες, κοριτσα΄κια και
βρε΄φη και συµπληρω΄µατα ενδυµα΄των για
βρε΄φη, κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (2)

ex 6210 και ex
6216

6213 και 6214

Αντιπυρικο΄ς εξοπλισµο΄ς απο΄ υφα΄σµατα
επικεκαλυµµε΄να µε φυ΄λλο πολυεστε΄ρα
επαργιλωµε΄νου

η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα
των οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος (2)

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (2)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη επικαλυµµε΄να
υφα΄σµατα των οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος (2)

Μαντη΄λια και µαντιλα΄κια τσε΄πης, σα΄λια,
σα΄ρπες, µαντη΄λια του λαιµου΄ (φουλα΄ρια),
καλυ΄µµατα µυ΄της, κασκο΄λ, µαντη΄λες,
βε΄λα και βελα΄κια και παρο΄µοια ει΄δη:
— κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα αλευ΄καστα (1) (2)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα
των οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος (2)

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.
(2) Βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 6.

(4)

L 317/156

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

— 'Αλλα

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα αλευ΄καστα (1) (2)
η΄
Ρα΄ψιµο και στη συνε΄χεια τυ΄πωση συνοδευο΄µενη απο΄ δυ΄ο τουλα΄χιστον εργασι΄ες
παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (π.χ. καθαρισµο΄ς, λευ΄κανση, µερσερισµο΄ς, θερµικη΄
σταθεροποι΄ηση, χνου΄διασµα, καλανδρα΄ρισµα, κατεργασι΄α για την αντοχη΄ στη
συστολη΄ και στο τσαλα΄κωµα, δεκα΄τισµα,
εµποτισµο΄ς, επιδιο΄ρθωση σχισµω΄ν, κατεργασι΄α για τον εντοπισµο΄ υφαντικω΄ν
λαθω΄ν), υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η αξι΄α των µη
τυπωµε΄νων εµπορευµα΄των των κλα΄σεων 6213 και 6214 που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 47,5 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

6217

'Αλλα συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης· Με΄ρη
ενδυµα΄των η΄ συµπληρωµα΄των της ΄ενδυσης, εκτο΄ς αυτω΄ν της κλα΄σης 6212:
— κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα
των οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος (1)

— Αντιπυρικο΄ς
εξοπλισµο΄ς
απο΄
υφα΄σµατα επικεκαλυµµε΄να µε φυ΄λλο
πολυεστε΄ρα επαργιλωµε΄νου

— Εσωτερικα΄ συµπληρω΄µατα γιακα΄δων
και µανικετιω΄ν, κοµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη επικαλυµµε΄να
υφα΄σµατα των οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος (1)
Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 63

6301 ΄εως 6304

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (1)

'Αλλα ΄ετοιµα υφαντουργικα΄ ει΄δη· Συνδυασµοι΄ εµπορευµα΄των Μεταχειρισµε΄να
ενδυ΄µατα και α΄λλα µεταχειρισµε΄να ει΄δη
και ρα΄κη. Εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κλινοσκεπα΄σµατα, πανικα΄ κρεβατιου΄
κ.λπ., παραπετα΄σµατα κ.λπ., και α΄λλα ει΄δη
επι΄πλωσης

(1) Βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 6.
(2) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

— Απο΄ πι΄ληµα,
υφα΄σµατα

η΄

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

µη
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or

(4)

υφασµε΄να

— 'Αλλα:

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες
ι η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

— — κεντηµε΄να
Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα αλευ΄καστα (1) (2)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα
(εκτο΄ς απο΄ πλεκτα΄) των οποι΄ων η αξι΄α δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

6305

— — 'Αλλες

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα αλευ΄καστα (1) (2)

Σα΄κοι και σακι΄δια συσκευασι΄ας

Κατασκευη΄ απο΄ (1):
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
— συνεχει΄ς συνθετικε΄ς, η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες
ου΄τε µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες
για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

6306

Καλυ΄µµατα εµπορευµα΄των, οχηµα΄των
κ.λπ. και εξωτερικα΄ προπετα΄σµατα
(τε΄ντες)· Σκηνε΄ς· Ιστι΄α για βα΄ρκες και
α΄λλα σκα΄φη που κινου΄νται µε πανια΄, ει΄δη
για κατασκη΄νωση:
— Απο΄ µη υφασµε΄να υφα΄σµατα

Κατασκευη΄ απο΄ (1) (3):
— φυσικε΄ς ΄νες
ι η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ απο΄ απλα΄ νη΄µατα αλευ΄καστα (1) (3)

6307

'Αλλα ΄ετοιµα ει΄δη, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα αχνα΄ρια για ενδυ΄µατα
(πατρο΄ν)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

6308

Συνδυασµοι΄ που αποτελου΄νται απο΄ τεµα΄χια υφασµα΄των και νη΄µατα, ΄εστω και µε
εξαρτη΄µατα, για την κατασκευη΄ ταπη΄των,
ειδω΄ν επι΄στρωσης (ταπετσαρι΄ες), κεντηµε΄νων τραπεζοµα΄νδηλων η΄ πετσετω΄ν η΄
παρο΄µοιων υφαντουργικω΄ν ειδω΄ν, σε
συσκευασι΄ες για τη λιανικη΄ πω΄ληση

Κα΄θε τεµα΄χιο ενο΄ς συνο΄λου (σετ) πρε΄πει
να ανταποκρι΄νεται στους κανο΄νες που
θα ΄σχυαν
ι
εα΄ν δεν περιλαµβανο΄νταν στο
συ΄νολο αυτο΄. Ωστο΄σο, ει΄ναι δυνατο΄ν να
περιλαµβα΄νονται και ει΄δη µη καταγο΄µενα,
µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η συνολικη΄ τους
αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 15 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του συνο΄λου

(1) Για τους ειδικου΄ς ο΄ρους σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που κατασκευα΄ζονται απο΄ µει΄γµα υφαντικω
΄ ν υλω΄ν, βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 5.
(2) Για πλεκτα΄ ει΄δη µη επενδυµε΄να µε ελαστικο΄ ου΄τε επιχρισµε΄να µε καουτσου΄κ, προερχο΄µενα απο΄ τη ραφη΄ η΄ τη συναρµολο΄γηση τεµαχι΄ων πλεκτω΄ν υφασµα΄των (κοµµε΄νων η΄
που παρα΄γονται απευθει΄ας σε δια΄φορα σχη΄µατα), βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 6.
(3) Βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 6.
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EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Υποδη΄µατα, γκε΄τες και ανα΄λογα ει΄δη.
Εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες οιασδη΄ποτε κλα΄σης,
µε εξαι΄ρεση τα συναρµολογηµε΄να τµη΄µατα που αποτελου΄νται απο΄ τα πα΄νω
µε΄ρη (φο΄ντα) των υποδηµα΄των και ει΄ναι
στερεωµε΄να πα΄νω στο πρω΄το πε΄λµα η΄ σε
α΄λλα κατω΄τερα µε΄ρη της κλα΄σης 6406

Με΄ρη υποδηµα΄των (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται τα πα΄νω τµη΄µατα ΄εστω και προσαρµοσµε΄να σε πε΄λµατα α΄λλα απο΄ τα εξωτερικα΄ πε΄λµατα) Εσωτερικα΄ κινητα΄ πε΄λµατα,
υποφτε΄ρνια και παρο΄µοια κινητα΄ ει΄δη.
Γκε΄τες, περιβλη΄µατα της κνη΄µης κα΄θε
ει΄δους και παρο΄µοια ει΄δη και τα µε΄ρη
τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Καλυ΄µµατα κεφαλη΄ς και µε΄ρη αυτω΄ν
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

6503

Καπε΄λα και α΄λλα καλυ΄µµατα κεφαλη΄ς
απο΄ πι΄ληµα, κατασκευασµε΄να απο΄ τις
καµπα΄νες η΄ τους δι΄σκους της κλα΄σης 6501, ΄εστω και στολισµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ απο΄ υφαντικε΄ς
΄νες
ι (1)

6505

Καπε΄λα και α΄λλα καλυ΄µµατα κεφαλη΄ς,
πλεγµε΄να η΄ κατασκευασµε΄να απο΄ δαντε΄λες, πι΄ληµα η΄ α΄λλα υφαντουργικα΄ προϊο΄ντα, σε τεµα΄χια (αλλα΄ ο΄χι σε ταινι΄ες),
΄εστω και στολισµε΄να. ∆ι΄χτυα και φιλε΄δες
για τα µαλλια΄ του κεφαλιου΄, απο΄ κα΄θε
υ΄λη, ΄εστω και στολισµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ απο΄ υφαντικε΄ς
ι (1)
΄νες

Οµπρε΄λες για τη βροχη΄ και τον η΄λιο,
ρα΄βδοι (µπαστου΄νια), ρα΄βδοι-καθι΄σµατα,
µαστι΄για κα΄θε ει΄δους και τα µε΄ρη τους
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

6601

Οµπρε΄λες για τη βροχη΄ και τον η΄λιο στις
οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι οµπρε΄λεςρα΄βδοι για τη βροχη΄, οι οµπρε΄λες κη΄που
για τον η΄λιο και παρο΄µοια ει΄δη

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 67

Φτερα΄ και που΄πουλα κατεργασµε΄να και
ει΄δη απο΄ φτερα΄ η΄ απο΄ που΄πουλα. Τεχνητα΄
α΄νθη. Τεχνουργη΄µατα απο΄ τρι΄χες κεφαλη΄ς
ανθρω΄που

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 68

Τεχνουργη΄µατα απο΄ πε΄τρες, γυ΄ψο, τσιµε΄ντο, αµι΄αντο, µαρµαρυγι΄α η΄ αναλογες
υλες εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 6803

Τεχνουργη΄µατα απο΄ φυσικο΄ σχιστο΄λιθο η΄
απο΄ συσσωµατωµε΄νο σχιστο΄λιθο

Κατασκευη΄ απο΄ κατεργασµε΄νο σχιστο΄λιθο

ex Kεφα΄λαιο 64

6406

ex Kεφα΄λαιο 65

ex Kεφα΄λαιο 66

(1) Βλ. εισαγωγικη΄ σηµει΄ωση 6.

15.12.2000

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex 6812

Τεχνουργη΄µατα απο΄ αµι΄αντο η΄ απο΄ µει΄γµατα µε βα΄ση τον αµι΄αντο η΄ µε βα΄ση
τον αµι΄αντο και τον µαγνησι΄τη

Κατασκευη΄ απο΄ υλικα΄ οποιασδη΄ποτε κλα΄σης

ex 6814

Τεχνουργη΄µατα απο΄ µαρµαρυγι΄α συµπεριλαµβανοµε΄νου του συσσωµατωµε΄νου η΄
ανασχηµατισµε΄νου µαρµαρυγι΄α σε υπο΄θεµα απο΄ χαρτι΄, χαρτο΄νι η΄ α΄λλη υ΄λη

Κατασκευη΄ απο΄ κατεργασµε΄νο µαρµαρυγι΄α (συµπεριλαµβανοµε΄νου του συσσωµατωµε΄νου η΄ ανασχηµατισµε΄νου µαρµαρυγι΄α)

Προϊο΄ντα κεραµευτικη΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 70

Γυαλι΄και τεχνουργη΄µατα απο΄ γυαλι΄εκτο΄ς
απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 7004 και ex
7005

Γυαλι΄ µε µη αντανακλαστικη΄ στρω΄ση

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7001

Κεφα΄λαιο 69

7006
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Γυαλι΄ των κλα΄σεων 7003, 7004 η΄ 7005,
κυρτωµε΄νο, µε λοξοκοµµε΄να α΄κρα, χαραγµε΄νο, δια΄τρητο, σµαλτωµε΄νο η΄ αλλιω΄ς
κατεργασµε΄νο, αλλα΄ µη πλαισιωµε΄νο ου΄τε
συνδυασµε΄νο µε α΄λλες υ΄λες
— πλα΄κες απο΄ γυαλι΄ (υποστρω΄µατα),
επικαλυµµε΄νες µε στρω΄µα διηλεκτρικου΄ µετα΄λλου, ηµιαγω΄γιµες συ΄µφωνα
µε τα προ΄τυπα του SEMII (1)

Κατασκευη΄ απο΄ µη επικαλυµµε΄νες πλα΄κες
απο΄ γυαλι΄ (υποστρω΄µατα) της κλα΄σης 7006

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7001

7007

Γυαλι΄ ασφαλει΄ας, που αποτελει΄ται απο΄
γυαλια΄ σκληρυµε΄να µε αφη΄ η΄ που σχηµατι΄ζονται απο΄ συγκολληµε΄να φυ΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7001

7008

Μονωτικε΄ς πλα΄κες απο΄ γυαλι΄ µε πολλαπλε΄ς επιφα΄νειες

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7001

7009

Καθρε΄φτες απο΄ γυαλι΄, ΄εστω και µε πλαι΄σιο, στους οποι΄ους περιλαµβα΄νονται και
οι οπισθοσκοπικοι΄ καθρε΄φτες

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7001

7010

Νταµιτζα΄νες, φια΄λες, φιαλι΄δια, πλατυ΄στοµες φια΄λες, δοχει΄α, σωληνα΄ρια για δοχει΄α
και παρο΄µοια δοχει΄α για τη µεταφορα΄ η΄
τη συσκευασι΄α απο΄ γυαλι΄. Πλατυ΄στοµες
φια΄λες για κονσε΄ρβες, απο΄ γυαλι΄. Πω΄µατα
και λοιπα΄ ει΄δη πωµατισµου΄, απο΄ γυαλι΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος
η΄
Λα΄ξευση υα΄λινων αντικειµε΄νων, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α των µη λαξευµε΄νων αντικειµε΄νων δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

(1) SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated
.

or

(4)

L 317/160

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

7013

Γυα΄λινα αντικει΄µενα, επιτραπε΄ζια, µαγειρει΄ου, καλλωπιστηρι΄ου, γραφει΄ου, εσωτερικη΄ς διακο΄σµησης διαµερισµα΄των η΄
παρο΄µοιων χρη΄σεων, α΄λλα απο΄ εκει΄να των
κλα΄σεων 7010 η΄ 7018

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος
η΄
Λα΄ξευση υα΄λινων αντικειµε΄νων, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α των µη λαξευµε΄νων αντικειµε΄νων δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
η΄
∆ιακο΄σµηση µε το χε΄ρι (µε εξαι΄ρεση τη
µεταξογραφικη΄ τυ΄πωση αντικειµε΄νων) απο΄
γυαλι΄ φυσου΄µενο µε το χε΄ρι, του οποι΄ου
η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 7019

Τεχνουργη΄µατα απο΄ ΄νες
ι
υα΄λου (α΄λλα
απο΄ νη΄µατα)

Κατασκευη΄ απο΄:
— φυτι΄λια, νη΄µατα µε απανωτε΄ς στρω΄σεις (Rovings) η΄ νη΄µατα, µη χρωµατιστα΄, κοµµε΄να η΄ µη η΄
— υαλοβα΄µβακα

ex Kεφα΄λαιο 71

Μαργαριτα΄ρια φυσικα΄ η΄ απο΄ καλλιε΄ργεια,
πολυ΄τιµες και ηµιπολυ΄τιµες πε΄τρες η΄
παρο΄µοια, πολυ΄τιµα µε΄ταλλα, µε΄ταλλα
επιστρωµε΄να µε πολυ΄τιµα µε΄ταλλα και
τεχνουργη΄µατα απο΄ τις υ΄λες αυτε΄ς. Αποµιµη΄σεις κοσµηµα΄των· νοµι΄σµατα· εκτο΄ς
απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 7101

Μαργαριτα΄ρια φυσικα΄ η΄ απο΄ καλλιε΄ργεια,
σε αρµαθιε΄ς προσωρινα΄ για την ευκολι΄α
της µεταφορα΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 7103 και ex
7104

Πε΄τρες πολυ΄τιµες η΄ ηµιπολυ΄τιµες και
πε΄τρες συνθετικε΄ς η΄ ανασχηµατισµε΄νες,
κατεργασµε΄νες

Κατασκευη΄ απο΄ πολυ΄τιµες η΄ ηµιπολυ΄τιµες
πε΄τρες, ακατε΄ργαστες

7106 , 7108
΄εως 7110

Πολυ΄τιµα µε΄ταλλα:
— Ακατε΄ργαστα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται
στις κλα΄σεις 7106, 7108 η΄ 7110
η΄
Ηλεκτρολυτικο΄ς, θερµικο΄ς η΄ χηµικο΄ς διαχωρισµο΄ς των πολυτι΄µων µετα΄λλων της
κλα΄σης 7106, 7108 η΄ 7110
η΄
Κρα΄µατα πολυτι΄µων µετα΄λλων των κλα΄σεων 7106, 7108 η΄ 7110 µεταξυ΄ τους η΄
µε βασικα΄ µε΄ταλλα

ex 7109 και ex
7111

15.12.2000

— ηµικατεργασµε΄να η΄ σε µορφη΄ σκο΄νης

Κατασκευη΄ απο΄ ακατε΄ργαστα πολυ΄τιµα
µε΄ταλλα

Με΄ταλλα κοινα΄ επιστρωµε΄να µε πολυ΄τιµα
µε΄ταλλα, ηµικατεργασµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ ακατε΄ργαστα µε΄ταλλα
επιστρωµε΄να µε πολυ΄τιµα µε΄ταλλα

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

7116

Τεχνουργη΄µατα
απο΄
µαργαριτα΄ρια
φυσικα΄ η΄ απο΄ καλλιε΄ργεια, απο΄ πολυ΄τιµες
η΄ ηµιπολυ΄τιµες πε΄τρες, η΄ απο΄ πε΄τρες
συνθετικε΄ς η΄ ανασχηµατισµε΄νες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

7117

Αποµιµη΄σεις κοσµηµα΄των

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ τµη΄µατα βασικω΄ν µετα΄λλων, µη επιστρωµε΄να η΄ καλυµµε΄να µε
πολυ΄τιµα µε΄ταλλα της κλα΄σης 7117, υπο΄
την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α ο΄λων των
µετα΄λλων που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 72

Σι΄δηρος και χα΄λυβας εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

7207

Ηµιτελη΄ προϊο΄ντα απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ ο΄χι
σε κρα΄µα χα΄λυβα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες των κλα΄σεων 7201,
7202, 7203, 7204 η΄ 7205

7208 ΄εως 7216

Πλατε΄α αντικει΄µενα ΄ελασης, ρα΄βδοι, ει΄δη
µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ σι΄δηρο η΄ µη
κρα΄µα χα΄λυβα

Κατασκευη΄ απο΄ πλινθω΄µατα η΄ α΄λλες πρωταρχικε΄ς µορφε΄ς της κλα΄σης 7206

7217

Συ΄ρµατα απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα
χα΄λυβα

Κατασκευη΄ απο΄ ηµιτελη΄ προϊο΄ντα α΄λλων
χαλυβοκραµα΄των της κλα΄σης 7207

Ηµιτελη΄ προϊο΄ντα, πλατε΄α αντικει΄µενα
΄ελασης, ρα΄βδοι, ει΄δη µε καθορισµε΄νη
µορφη΄ απο΄ ανοξει΄δωτο χα΄λυβα

Κατασκευη΄ απο΄ πλινθω΄µατα η΄ α΄λλες πρωταρχικε΄ς µορφε΄ς της κλα΄σης 7218

Συ΄ρµατα απο΄ ανοξει΄δωτους χα΄λυβες

Κατασκευη΄ απο΄ ηµιτελη΄ προϊο΄ντα α΄λλων
χαλυβοκραµα΄των της κλα΄σης 7218

Ηµιτελη΄ προϊο΄ντα, πλατε΄α αντικει΄µενα
΄ελασης, ρα΄βδοι, ει΄δη µε καθορισµε΄νη
µορφη΄ απο΄ α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα, ρα΄βδοι
κοι΄λες για γεωτρη΄σεις απο΄ χαλυβοκρα΄µατα η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα.

Κατασκευη΄ απο΄ πλινθω΄µατα και α΄λλες
πρωταρχικε΄ς µορφε΄ς της κλα΄σης 7206,
7218 η΄ 7224

Συ΄ρµατα απο΄ α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα

Κατασκευη΄ απο΄ ηµιτελη΄ προϊο΄ντα α΄λλων
χαλυβοκραµα΄των της κλα΄σης 7224

ex Kεφα΄λαιο 73

'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ σι΄δηρο η΄
χα΄λυβα. Εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 7301

Πα΄σσαλοι πλατυσµε΄νοι

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7206

ex 7218, 7219 ΄εως
7222

7223

ex 7224, 7225 ΄εως
7228

7229

L 317/161

or

(4)

L 317/162

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

(3)

7302

Στοιχει΄α σιδηροδροµικω΄ν γραµµω΄ν, απο΄
χυτοσι΄δηρο, σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα, σιδηροτροχιε΄ς, αντιτροχιε΄ς και οδοντω΄µατα,
κλειδια΄, καρδιε΄ς διασταυρω΄σεων, ρα΄βδοι
χειρισµου΄ των κλειδιω΄ν και α΄λλα στοιχει΄α
διασταυ΄ρωσης η΄ αλλαγη΄ς τροχιω΄ν, στρωτη΄ρες, συνδετη΄ρες, στηρι΄γµατα, σφη΄νες,
πλα΄κες στη΄ριξης, πλα΄κες συ΄σφιξης, πλα΄κες και ρα΄βδοι για τη ρυ΄θµιση του πλα΄τους και α΄λλα τεµα΄χια ειδικα΄ κατασκευασµε΄να για την τοποθε΄τηση, τη συ΄ζευξη η΄
τη στερε΄ωση των σιδηροτροχιω΄ν

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες της κλα΄σης 7206

7304 , 7305
΄εως 7306

Σωλη΄νες κα΄θε ει΄δους και ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ κοι΄λα, απο΄ σι΄δηρο (α΄λλο
απο΄ χυτοσι΄δηρο) η΄ χα΄λυβα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες των κλα΄σεων 7206,
7207, 7218 η΄ 7224

ex 7307

Εξαρτη΄µατα σωληνω΄σεων απο΄ ανοξει΄δωτο
χα΄λυβα (ISO n X 5 Cr NiMo 1712)
αποτελου΄µενα απο΄ περισσο΄τερα του ενο΄ς
τεµα΄χια

Το΄ρνευση, δια΄τρηση, εσωτερικη΄ εξοµα΄λυνση, κατασκευη΄ σπειρωµα΄των, αφαι΄ρεση αιχµω΄ν και αµµοβολη΄ σφυρη΄λατων
ηµικατεργασµε΄νων µετα΄λλων η αξι΄α των
οποι΄ων δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 35 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

7308

Κατασκευε΄ς και µε΄ρη κατασκευω΄ν (π.χ.
γε΄φυρες και στοιχει΄α γεφυρω΄ν, υδροφραχτικε΄ς πο΄ρτες, πυ΄ργοι, πυλω
΄ νες, στυ΄λοι,
σκελετοι΄, στε΄γες, πο΄ρτες και παρα΄θυρα
και τα πλαι΄σια΄ τους, περβα΄ζια και
κατω΄φλια, φρα΄γµατα, κιγκλιδω΄µατα), απο΄
χυτοσι΄δηρο, σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα, µε εξαι΄ρεση τις προκατασκευε΄ς της κλα΄σης 9406. Λαµαρι΄νες, ρα΄βδοι, ει΄δη µε
καθορισµε΄νη µορφη΄, σωλη΄νες και
παρο΄µοια, απο΄ χυτοσι΄δηρο, σι΄δηρο η΄
χα΄λυβα, προετοιµασµε΄να για να χρησιµοποιου΄νται σε κατασκευε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, συγκολληµε΄να ει΄δη µε καθορισµε΄νη
µορφη΄ της κλα΄σης 7301 δεν µπορου΄ν να
χρησιµοποιου΄νται

ex 7315

Αντιολισθητικε΄ς αλυσι΄δες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 7315 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 74

Χαλκο΄ς και τεχνουργη΄µατα απο΄ χαλκο΄·
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

7401

Θειου΄χα συµπη΄γµατα χαλκου΄. Χαλκο΄ς
κονι΄ας (κατακρη΄µνιση του χαλκου΄)

15.12.2000

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

7402

Χαλκο΄ς µη καθαρισµε΄νος. 'Ανοδοι απο΄
χαλκο΄ για τον ηλεκτρολυτικο΄ καθαρισµο΄

7403

Χαλκο΄ς καθαρισµε΄νος και κρα΄µατα χαλκου΄ σε ακατε΄ργαστη µορφη΄:

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

— Χαλκο΄ς καθαρισµε΄νος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

— Κρα΄µατα χαλκου΄ και χαλκο΄ς καθαρισµε΄νος που περιε΄χει α΄λλα στοιχει΄α

Κατασκευη΄ απο΄ καθαρισµε΄νο χαλκο΄, ακατε΄ργαστο, απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα
χαλκου΄

7404

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα χαλκου΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

7405

Κρα΄µατα µητρικα΄ χαλκου΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 75

Νικε΄λιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ νικε΄λιο·
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

7501 ΄εως7503

ex Kεφα΄λαιο 76

Θειου΄χα συµπη΄γµατα νικελι΄ου, συντη΄γµατα (sinters) οξειδι΄ων του νικελι΄ου και
α΄λλα ενδια΄µεσα προϊο΄ντα της µεταλλουργι΄ας του νικελι΄ου. Νικε΄λιο σε ακατε΄ργαστη µορφη΄. Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα νικελι΄ου

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Αργι΄λιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ αργι΄λιο·
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

7601

Αργι΄λιο σε ακατε΄ργαστη µορφη΄

L 317/163

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος· και
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
η΄
Κατασκευη΄ µε θερµικη΄ η΄ ηλεκτρολυτικη΄
κατεργασι΄α απο΄ αργι΄λιο ο΄χι σε κρα΄µα η΄
απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα αργιλι΄ου

or

(4)

L 317/164

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

7602

ex 7616

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα αργιλι΄ου

Τεχνουργη΄µατα απο΄ αργι΄λιο εκτο΄ς απο΄
µεταλλικα΄ υφα΄σµατα (περιλαµβανοµε΄νων
των συνεχω΄ν η΄ ατερµο΄νων υφασµα΄των),
απο΄ πλε΄γµατα και δικτυωτα΄ απο΄ συ΄ρµατα
αργιλι΄ου, απο΄ πλα΄κες η΄ ταινι΄ες αναπεπταµε΄νες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος
Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται σε κλα΄ση διαφορετικη΄ απο΄ εκει΄νη του προϊο΄ντος.
Ωστο΄σο,
µεταλλικα΄
υφα΄σµατα
(περιλαµβανοµε΄νων των συνεχω΄ν η΄
ατερµο΄νων υφασµα΄των), απο΄ πλε΄γµατα και δικτυωτα΄ απο΄ συ΄ρµατα αργιλι΄ου, απο΄ πλα΄κες η΄ ταινι΄ες αναπεπταµε΄νες µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 77

ex Kεφα΄λαιο 78

Προορι΄ζεται για ενδεχο΄µενη µελλοντικη΄
χρη΄ση στο εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα

Μο΄λυβδος και τεχνουργη΄µατα
µο΄λυβδο· εκτο΄ς απο΄:

απο΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

7801

7802

ex Kεφα΄λαιο 79

Μο΄λυβδος σε ακατε΄ργαστη µορφη΄:
— Μο΄λυβδος καθαρο΄ς

Κατασκευη΄ απο΄ «χελω΄νες» µολυ΄βδου η΄
«µεταχειρισµε΄νο» µο΄λυβδο

— 'Αλλα

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα της
κλα΄σης 7802 δεν µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα µολυ΄βδου

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Ψευδα΄ργυρος και τεχνουργη΄µατα απο΄
ψευδα΄ργυρο· εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

7901

15.12.2000

Ψευδα΄ργυρος σε ακατε΄ργαστη µορφη΄

Παρασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα της
κλα΄σης 7902 δεν µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

7902

ex Kεφα΄λαιο 80

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα ψευδαργυ΄ρου

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κασσι΄τερος και τεχνουργη΄µατα απο΄ κασσι΄τερο εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8001

Κασσι΄τερος σε ακατε΄ργαστη µορφη΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα της
κλα΄σης 8002 δεν µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται

8002 και 8007

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα κασσι΄τερου.
'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ κασσι΄τερο:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 81

'Αλλα κοινα΄ µε΄ταλλα, κατεργασµε΄να, τεχνουργη΄µατα απο΄ τις υ΄λες αυτε΄ς

ex Kεφα΄λαιο 82

8206

L 317/165

— 'Αλλα κοινα΄ µε΄ταλλα, κατεργασµε΄να,
τεχνουργη΄µατα απο΄ τις υ΄λες αυτε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν που υπα΄γονται στην ΄δια
ι κλα΄ση µε το προϊο΄ν δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς
εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— 'Αλλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Εργαλει΄α και συλλογε΄ς εργαλει΄ων, ει΄δη
µαχαιροποιι΄ας, κουτα΄λια και πιρου΄νια,
απο΄ κοινα΄ µε΄ταλλα. Με΄ρη των ειδω΄ν
αυτω΄ν, απο΄ κοινα΄ µε΄ταλλα εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Εργαλει΄α, τουλα΄χιστον δυ΄ο, των κλα΄σεων 8202 µε΄χρι 8205, συσκευασµε΄να
σε συλλογη΄ για τη λιανικη΄ πω΄ληση

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται
σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 8202 ΄εως
8205 Τα εργαλει΄α ο΄µως των κλα΄σεων 8202 µε΄χρι 8205 µπορου΄ν να
ενσωµατω΄νονται στο συ΄νολο, εφο΄σον η
αξι΄α τους δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
15 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
εν λο΄γω συνο΄λου.

or

(4)

L 317/166

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

8207

8208

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Εργαλει΄α εναλλασσο΄µενα για εργαλει΄α
του χεριου΄, µηχανικα΄ η΄ µη η΄ για µηχανε΄ςεργαλει΄α (π.χ. για κοι΄λανση, αποτυ΄πωση,
σφρα΄γιση, διευ΄ρυνση, κατασκευη΄ εσωτερικω΄ν και εξωτερικω΄ν σπειρωµα΄των, δια΄τρηση, εσωτερικη΄ εξοµα΄λυνση, α΄νοιγµα
και διευ΄ρυνση οπω΄ν, το΄ρνευση, βι΄δωµα),
στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι συρµατωτη΄ρες (φιλιε΄ρες) για τον εφελκυσµο΄ η΄
τη διε΄λευση (πε΄ρασµα απο΄ συρµατωτη΄ρα
µε θερµοπι΄εση) των µετα΄λλων, καθω΄ς και
τα εργαλει΄α δια΄τρησης η΄ βυθοµε΄τρησης

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Μαχαι΄ρια και κοφτερε΄ς λεπι΄δες, για µηχανε΄ς η΄ µηχανικε΄ς συσκευε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex 8211

Μαχαι΄ρια (α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 8208) µε λεπι΄δα κοφτερη΄ η΄ πριονωτη΄,
στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα πτυσσο΄µενα µαχαι΄ρια και οι λεπι΄δες τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, λεπι΄δες µαχαιριω΄ν και λαβι΄δες απο΄
βασικα΄ µε΄ταλλα µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται

8214

'Αλλα ει΄δη µαχαιροποιι΄ας (π.χ. κουρευτικε΄ς µηχανε΄ς, σχιστη΄ρια, µεγα΄λα µαχαι΄ρια,
µαχαι΄ρια κρεοπωλω΄ν η΄ κουζι΄νας και χαρτοκο΄πτες). Εργαλει΄α και συ΄νολα εργαλει΄ων για την περιποι΄ηση των χεριω΄ν η΄
των ποδιω΄ν (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και οι λι΄µες για τα νυ΄χια)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, λαβε΄ς απο΄ βασικα΄ µε΄ταλλα µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται

8215

Κουτα΄λια, πιρου΄νια, κουτα΄λες, ξαφριστη΄ρια, σπα΄τουλες για το σερβι΄ρισµα των
γλυκισµα΄των, µαχαι΄ρια ειδικα΄ για τα
ψα΄ρια η΄ το βου΄τυρο, τσιµπι΄δες για τη
ζα΄χαρη και παρο΄µοια ει΄δη

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, λαβε΄ς απο΄ βασικα΄ µε΄ταλλα µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται

ex Kεφα΄λαιο 83

∆ια΄φορα τεχνουργη΄µατα
µε΄ταλλα εκτο΄ς απο΄:

κοινα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 8302

'Αλλα προσαρτη΄µατα, σιδερικα΄ και α΄λλα
παρο΄µοια ει΄δη για κτι΄ρια και µηχανισµοι΄
αυτοµα΄του κλεισι΄µατος για πο΄ρτες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
οι α΄λλες υ΄λες που υπα΄γονται στην
κλα΄ση 8302, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 20 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

απο΄

15.12.2000

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

ex 8306

Αγαλµατι΄δια και α΄λλα ει΄δη για τον εσωτερικο΄ στολισµο΄ και διακο΄σµηση απο΄ κοινα΄
µε΄ταλλα

ex Kεφα΄λαιο 84

Πυρηνικοι΄ αντιδραστη΄ρες, λε΄βητες, µηχανε΄ς, συσκευε΄ς και µηχανικε΄ς επινοη΄σεις.
Τα µε΄ρη τους εκτο΄ς απο΄:

L 317/167

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Εντου΄τοις, ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
οι α΄λλες υ΄λες που υπα΄γονται στην
κλα΄ση 8306, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η
αξι΄α τους δεν υπερβαι΄νει το 30 % της
τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
ex 8401

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος (1)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του τελικου΄ προϊο΄ντος

Ατµολε΄βητες (συσκευε΄ς για την
παραγωγη΄ ατµου΄), α΄λλοι απο΄ τους
λε΄βητες για την κεντρικη΄ θε΄ρµανση που
ει΄ναι κατασκευασµε΄νοι για την παραγωγη΄
συγχρο΄νως θερµου΄ νερου΄ και ατµου΄ σε
χαµηλη΄ πι΄εση. Λε΄βητες µε την ονοµασι΄α
«υπερθερµαινο΄µενου νερου΄»

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8403 και
ex 8404

Λε΄βητες για την κεντρικη΄ θε΄ρµανση, α΄λλοι
απο΄ εκει΄νους της κλα΄σης 8402, και βοηθητικε΄ς εγκαταστα΄σεις για τους λε΄βητες
κεντρικη΄ς θε΄ρµανσης

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες πρε΄πει να υπα΄γονται
σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ τις κλα΄σεις 8403 η΄
8404

8406

Ατµοστρο΄βιλοι

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8407

Κινητη΄ρες µε παλινδροµικο΄ η΄ περιστρεφο΄µενο ΄εµβολο που η ανα΄φλεξη΄ τους γι΄νεται
µε ηλεκτρικου΄ς σπινθη΄ρες (κινητη΄ρες
εκρη΄ξεως)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8408

Κινητη΄ρες µε ΄εµβολο, που η ανα΄φλεξη΄
τους γι΄νεται µε συµπι΄εση (κινητη΄ρες ντι΄ζελ η΄ ηµιντι΄ζελ)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8409

Με΄ρη προοριζο΄µενα αποκλειστικα΄ η΄
κυρι΄ως για κινητη΄ρες των κλα΄σεων 8407
η΄ 8408

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8402

Καυ΄σιµα στοιχει΄α
αντιδραστη΄ρες

για

(1) Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005.

πυρηνικου΄ς

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/168

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

8411

Στρο΄βιλοι δι' αντιδρα΄σεως, συσκευε΄ς
προω΄θησης δια στροβι΄λου και α΄λλοι
στρο΄βιλοι δι' αερι΄ου

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8412

ex 8413

'Αλλοι κινητη΄ρες και κινητη΄ριες µηχανε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παλινδροµικε΄ς ογκοµετρικε΄ς αντλι΄ες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex 8414

Βιοµηχανικοι΄ ανεµιστη΄ρες και παρο΄µοια
ει΄δη

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8415

Μηχανε΄ς και συσκευε΄ς τεχνητου΄ κλι΄µατος
που περιλαµβα΄νουν ανεµιστη΄ρα µε
κινητη΄ρα και διατα΄ξεις για τη µεταβολη΄
της θερµοκρασι΄ας και της υγρασι΄ας,
συµπεριλαµβανοµε΄νων και εκει΄νων στις
οποι΄ες ο υγροµετρικο΄ς βαθµο΄ς δεν µπορει΄
να ρυθµιστει΄ χωριστα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8418

Ψυγει΄α, καταψυ΄κτες και α΄λλες µηχανε΄ς η΄
συσκευε΄ς για την παραγωγη΄ ψυ΄χους, µε
ηλεκτρικο΄ η΄ α΄λλο εξοπλισµο΄. Αντλι΄ες
θερµο΄τητας, α΄λλες απο΄ τις µηχανε΄ς και
συσκευε΄ς τεχνητου΄ κλι΄µατος της κλα΄σης 8415

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 8419

Μηχανη΄µατα για βιοµηχανι΄ες ξυ΄λου, χαρτοπολτου΄ και χαρτονιου΄

L 317/169

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, υ΄λες της
΄διας
ι
κλα΄σης µε το προϊο΄ν µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι
ποσοστου΄ 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8420

Καλα΄νδρες και ΄ελαστρα, α΄λλα απο΄ εκει΄να
για τα µε΄ταλλα η΄ το γυαλι΄, και κυ΄λινδροι
για τα µηχανη΄µατα αυτα΄

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, υ΄λες της
΄διας
ι
κλα΄σης µε το προϊο΄ν µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι
ποσοστου΄ 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8423

8425 ΄εως 8428

Συσκευε΄ς και ο΄ργανα ζυγι΄σεως, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και οι πλα΄στιγγες και οι
ζυγαριε΄ς για τον ΄ελεγχο των προϊο΄ντων
που υφι΄στανται επεξεργασι΄α στα εργαστη΄ρια, µε εξαι΄ρεση ο΄µως τις ζυγαριε΄ς µε
ευαισθησι΄α σε βα΄ρος 5 cg η΄ λιγο΄τερο.
Σταθµα΄ για κα΄θε ζυγαρια΄

Μηχανε΄ς και συσκευε΄ς για την ανυ΄ψωση,
τη φο΄ρτωση, την εκφο΄ρτωση και τη διακι΄νηση φορτι΄ων

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8431 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8429

Μπουλντο΄ζες, πλα΄γιες µπουλντο΄ζες
(angledozers), ισοπεδωτη΄ρες, αναµοχλευτη΄ρες (αποξε΄στες δρο΄µων), µηχανικα΄
φτυα΄ρια, εκσκαφει΄ς, φορτωτε΄ς και φορτωτε΄ς-φτυαριστε΄ς, συµπιεστε΄ς και οδοστρωτη΄ρες, αυτοπροωθου΄µενα.
— Οδοστρωτη΄ρες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/170

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

— α΄λλα

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8431 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

'Αλλα µηχανη΄µατα για µετακι΄νηση γαιω΄ν,
ισοπε΄δωση, αναµο΄χλευση, εκσκαφη΄,
συµπι΄εση, εξο΄ρυξη η΄ γεω΄τρηση, για
ορυκτα΄ η΄ µεταλλευ΄µατα. Μηχανη΄µατα
για την ΄εµπηξη η΄ αφαι΄ρεση πασσα΄λων,
εκχιονιστη΄ρες

Κατασκευη΄:

ex 8431

Εξαρτη΄µατα που προορι΄ζονται αποκλειστικα΄ για οδοστρωτη΄ρες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8439

Μηχανε΄ς και συσκευε΄ς για την παρασκευη΄
του πολτου΄ απο΄ ινω΄δεις υ΄λες που περιε΄χουν κυτταρι΄νη η΄ για την κατασκευη΄ η΄ την
τελικη΄ επεξεργασι΄α χαρτιου΄ η΄ χαρτονιου΄

Κατασκευη΄:

8430

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8431 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, υ΄λες της
΄διας
ι
κλα΄σης µε το προϊο΄ν µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι
ποσοστου΄ 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8441

'Αλλες µηχανε΄ς και συσκευε΄ς για την
κατεργασι΄α χαρτο΄µαζας χαρτιου΄ η΄ χαρτονιου΄, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι
µηχανε΄ς κοπη΄ς κα΄θε τυ΄που

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, υ΄λες της
΄διας
ι
κλα΄σης µε το προϊο΄ν µπορου΄ν
να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι
ποσοστου΄ 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8444 ΄εως 8447

Μηχανη΄µατα των κλα΄σεων αυτω΄ν χρησιµοποιου΄µενα στην υφαντουργι΄α

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 8448

Βοηθητικε΄ς µηχανε΄ς και συσκευε΄ς χρησιµοποιου΄µενες µαζι΄ µε τα µηχανη΄µατα των
κλα΄σεων 8444 και 8445

8452

Ραπτοµηχανε΄ς, α΄λλες απο΄ εκει΄νες για το
ρα΄ψιµο των φυ΄λλων βιβλι΄ου της κλα΄σης 8440. 'Επιπλα, βα΄σεις και καλυ΄µµατα
ειδικα΄ κατασκευασµε΄να για ραπτοµηχανε΄ς. Βελο΄νες για ραπτοµηχανε΄ς:
— Ραπτοµηχανε΄ς (για απλο΄ γαζι΄ µο΄νο)
µε κεφαλη΄ βα΄ρους το πολυ΄ 16 kg
χωρι΄ς κινητη΄ρα, η΄ 17 kg µε κινητη΄ρα

L 317/171

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— η αξι΄α των µη καταγο΄µενων υλω΄ν που
χρησιµοποιου΄νται για τη συναρµολο΄γηση της κεφαλη΄ς (χωρι΄ς κινητη΄ρα)
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των
αντι΄στοιχων καταγο΄µενων υλω΄ν,
— οι µηχανισµοι΄ τα΄νυσης του νη΄µατος,
αγκιστροβελο΄νας και ζιγκ-ζαγκ ει΄ναι
η΄δη καταγο΄µενα προϊο΄ντα

— α΄λλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8456 ΄εως 8466

Εργαλειοµηχανε΄ς και µηχανη΄µατα, καθω΄ς
και τα µε΄ρη και εξαρτη΄µατα΄ τους, των
κλα΄σεων 8456 ΄εως 8466

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8469 ΄εως 8472

Μηχανε΄ς γραφει΄ου (π.χ. γραφοµηχανε΄ς,
υπολογιστικε΄ς
µηχανε΄ς
αυτο΄µατης
επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων, φωτοαντιγραφικε΄ς µηχανε΄ς, συρραπτικε΄ς µηχανε΄ς)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8480

Πλαι΄σια χυτηρι΄ου. Βα΄σεις για µη΄τρες.
Μοντε΄λα για µη΄τρες. Μη΄τρες για µε΄ταλλα
(α΄λλες απο΄ τις µη΄τρες χελωνω΄ν), µεταλλικα΄ καρβι΄δια, γυαλι΄, ορυκτε΄ς υ΄λες, καουτσου΄κ η΄ πλαστικε΄ς υ΄λες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8482

Ρουλεµα΄ν µε σφαιρι΄δια (µπι΄λιες), µε
κω΄νους, µε κυλι΄νδρους η΄ µε βελο΄νες

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/172

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

8484

Μεταλλοπλαστικα΄ η΄ παρεµβυ΄σµατα
(φλα΄ντζες). Συλλογε΄ς η΄ συνδυασµοι΄
παρεµβυσµα΄των διαφο΄ρων συνθε΄σεων,
που παρουσια΄ζονται σε σακουλα΄κια,
φακε΄λους η΄ ανα΄λογες συσκευασι΄ες µηχανικε΄ς, στεγανοποιητικε΄ς συναρµογε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8485

Με΄ρη µηχανω΄ν συσκευω΄ν που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄
στο κεφα΄λαιο αυτο΄ και δεν ΄εχουν ηλεκτρικε΄ς συνδε΄σεις, µε΄ρη µε ηλεκτρικη΄ µο΄νωση,
διατα΄ξεις πηνι΄ων, επαφε΄ς, ου΄τε α΄λλα
ηλεκτρικα΄ χαρακτηριστικα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Ηλεκτρικε΄ς µηχανε΄ς, συσκευε΄ς και
εξοπλισµο΄ς και τα µε΄ρη τους. Συσκευε΄ς
εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς τηλεοπτικω΄ν
εικο΄νων και η΄χου, καθω΄ς και µε΄ρη και
εξαρτη΄µατα των εν λο΄γω συσκευω΄ν· εκτο΄ς
απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Ηλεκτροκινητη΄ρες και ηλεκτρογεννη΄τριες, µε εξαι΄ρεση τα συγκροτη΄µατα
παραγωγη΄ς ηλεκτρικου΄ ρευ΄µατος

Κατασκευη΄:

ex Kεφα΄λαιο 85

8501

15.12.2000

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8503 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8502

Συγκροτη΄µατα παραγωγη΄ς ηλεκτρικου΄
ρευ΄µατος και περιστροφικοι΄ µετατροπει΄ς

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— εντο΄ς των προαναφερο΄µενων ορι΄ων,
ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
και υ΄λες των κλα΄σεων 8501 και
8503, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α
τους, αθροιστικα΄, δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 10 % της τιµη΄ς «εκ του
εργοστασι΄ου» του προϊο΄ντος

ex 8504

Μονα΄δες ηλεκτρικη΄ς τροφοδοσι΄ας των
ειδω΄ν που χρησιµοποιου΄νται για αυτο΄µατα µηχανη΄µατα επεξεργασι΄ας των πληροφοριω΄ν

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 8518

Μικρο΄φωνα και τα υποστηρι΄γµατα΄ τους.
Μεγα΄φωνα, ΄εστω και µη προσαρµοσµε΄να
στις θη΄κες τους. Ηλεκτρικοι΄ ενισχυτε΄ς
ακουστικη΄ς συχνο΄τητας. Ηλεκτρικε΄ς
συσκευε΄ς για την ενι΄σχυση του η΄χου

L 317/173

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

ex 8519

Συσκευε΄ς περιστροφη΄ς των δι΄σκων
(πικα΄π), ηλεκτρο΄φωνα, κασετο΄φωνα και
α΄λλες συσκευε΄ς αναπαραγωγη΄ς του η΄χου
χωρι΄ς ενσωµατωµε΄νη δια΄ταξη εγγραφη΄ς
του η΄χου:

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8520

Μαγνητο΄φωνα και α΄λλες συσκευε΄ς εγγραφη΄ς του η΄χου, ΄εστω και µε ενσωµατωµε΄νη
δια΄ταξη αναπαραγωγη΄ς του η΄χου

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8521

Συσκευε΄ς εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς
εικο΄νων (βι΄ντεο) ΄εστω και µε ενσωµατωµε΄νη συσκευη΄ συντονισµου΄

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8522

Με΄ρη και εξαρτη΄µατα που προορι΄ζονται
αποκλειστικα΄ η΄ κυ΄ρια για τις συσκευε΄ς
των κλα΄σεων 8519 ΄εως 8521

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8523

Αχρησιµοποι΄ητα υποθε΄µατα ΄ετοιµα για
την εγγραφη΄ του η΄χου η΄ για ανα΄λογες
εγγραφε΄ς, α΄λλα απο΄ τα προϊο΄ντα του
κεφαλαι΄ου 37

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/174

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

8524

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

∆ι΄σκοι, ταινι΄ες και α΄λλα υποθε΄µατα για
την εγγραφη΄ του η΄χου η΄ για ανα΄λογες
εγγραφε΄ς, ει΄δη µε εγγραφη΄, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και οι µη΄τρες και τα
γαλβανισµε΄να εκµαγει΄α για την παραγωγη΄
δι΄σκων, αλλα΄ µε εξαι΄ρεση τα προϊο΄ντα
του κεφαλαι΄ου 37:
— Μη΄τρες και γαλβανισµε΄να εκµαγει΄α
για την παραγωγη΄ δι΄σκων

— α΄λλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8523 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

8525

8526

Συσκευε΄ς εκποµπη΄ς για τη ραδιοτηλεφωνι΄α, τη ραδιοτηλεγραφι΄α, τη ραδιοφωνι΄α
η΄ την τηλεο΄ραση, ΄εστω και µε ενσωµατωµε΄νη συσκευη΄ λη΄ψης η΄ συσκευη΄ εγγραφη΄ς
η΄ αναπαραγωγη΄ς του η΄χου. Συσκευε΄ς
λη΄ψης τηλεοπτικω΄ν εικο΄νων· σταθερε΄ς
βιντεοσυσκευε΄ς λη΄ψης εικο΄νων και α΄λλες
βιντεοκα΄µερες

Κατασκευη΄:

Συσκευε΄ς ραδιοανι΄χνευσης (ραντα΄ρ),
συσκευε΄ς ραδιοναυσιπλοι΅ας και συσκευε΄ς
ραδιοτηλεχειρισµου΄

Κατασκευη΄:

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8527

Συσκευε΄ς λη΄ψης για τη ραδιοτηλεφωνι΄α,
τη ραδιοτηλεγραφι΄α η΄ τη ραδιοφωνι΄α,
ι
΄εστω και συνδυασµε΄νες, στο ΄διο
περι΄βληµα, µε συσκευη΄ εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς του η΄χου η΄ ωρολογιακη΄
συσκευη΄

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

8528

∆ε΄κτες τηλεο΄ρασης µε ενσωµατωµε΄νο η΄
µη ραδιοφωνικο΄ δε΄κτη η΄ συσκευη΄ εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς η΄χου η΄ εικο΄νας,
οθο΄νες απεικο΄νησης (βι΄ντεο µο΄νιτορ) και
συσκευε΄ς βι΄ντεοπροβολη΄ς.

L 317/175

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8529

Με΄ρη που προορι΄ζονται αποκλειστικα΄ η΄
κυ΄ρια για τις συσκευε΄ς των κλα΄σεων 8525
΄εως 8528:
— Που προορι΄ζονται αποκλειστικα΄ η΄
κυ΄ρια για τις συσκευε΄ς εγγραφη΄ς η΄
αναπαραγωγη΄ς εικο΄νων και η΄χου

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— α΄λλα

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

8535 και 8536

Συσκευε΄ς και διατα΄ξεις για τη διακοπη΄,
προστασι΄α, συναρµογη΄ η΄ συ΄νδεση των
ηλεκτρικω΄ν κυκλωµα΄των

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8538 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄ 10
% της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

8537

Πι΄νακες, πλα΄κες, κονσο΄λες, αναλο΄για,
ερµα΄ρια και α΄λλα υποθε΄µατα που φε΄ρουν
δυ΄ο η΄ περισσο΄τερες συσκευε΄ς των κλα΄σεων 8535 η΄ 8536, για τον ΄ελεγχο η΄
τη διανοµη΄ του ρευ΄µατος, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και εκει΄να που ενσωµατω΄νουν ο΄ργανα η΄ συσκευε΄ς του κεφαλαι΄ου 90, καθω΄ς και τις συσκευε΄ς αριθµητικου΄ ελε΄γχου α΄λλες απο΄ τις συσκευε΄ς
διανοµη΄ς της κλα΄σης 8517

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 8538 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/176

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex 8541

∆ι΄οδοι, κρυσταλλολυχνι΄ες και παρο΄µοιες
διατα΄ξεις µε ηµιαγωγο΄, εκτο΄ς απο΄ δι΄σκους
(wafers) που δεν ΄εχουν ακο΄µη κοπει΄ σε
µικροπλακε΄τες

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
8542

Ολοκληρωµε΄να κυκλω΄µατα και ηλεκτρονικε΄ς µικροδιατα΄ξεις

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— εντο΄ς των προαναφερο΄µενων ορι΄ων,
ει΄ναι δυνατο΄ν να χρησιµοποιου΄νται
και υ΄λες των κλα΄σεων 8541 και
8542, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η αξι΄α
τους, αθροιστικα΄, δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 10 % της τιµη΄ς «εκ του
εργοστασι΄ου» του προϊο΄ντος

8544

Συ΄ρµατα, καλω΄δια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα οµοαξονικα΄ καλω΄δια) και
α΄λλοι αγωγοι΄ µε ηλεκτρικη΄ µο΄νωση (ε΄στω
και επισµαλτωµε΄να η΄ ανοδιωµε΄να) εφοδιασµε΄να η΄ ο΄χι µε συνδετικα΄ τεµα΄χια.
Καλω΄δια απο΄ οπτικε΄ς ΄νες,
ι
που αποτελου΄νται απο΄ ΄νες
ι
επενδυµε΄νες καθεµι΄α
χωριστα΄, ΄εστω και αν φε΄ρουν ηλεκτρικου΄ς
αγωγου΄ς η΄ ει΄ναι εφοδιασµε΄να µε συνδετικα΄ τεµα΄χια

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8545

Ηλεκτρο΄δια απο΄ α΄νθρακα, ψη΄κτρες απο΄
α΄νθρακα, α΄νθρακες για λαµπτη΄ρες η΄
ηλεκτρικε΄ς στη΄λες και α΄λλα ει΄δη απο΄
γραφι΄τη η΄ α΄λλο α΄νθρακα, µε η΄ χωρι΄ς
µε΄ταλλο, για ηλεκτρικε΄ς χρη΄σεις

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8546

Μονωτη΄ρες απο΄ κα΄θε υ΄λη, για ηλεκτρικη΄
χρη΄ση

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8547

Τεµα΄χια µονωτικα΄, που αποτελου΄νται στο
συ΄νολο΄ τους απο΄ µονωτικε΄ς υ΄λες η΄ που
περιλαµβα΄νουν απλα΄ µεταλλικα΄ τεµα΄χια
συναρµολο΄γησης (π.χ. κοχλιωτε΄ς υποδοχε΄ς) συναρµολογηµε΄να στη µα΄ζα, για
µηχανε΄ς, συσκευε΄ς η΄ ηλεκτρικε΄ς εγκαταστα΄σεις, α΄λλα απο΄ τους µονωτη΄ρες της
κλα΄σης 8546. Μονωτικοι΄ σωλη΄νες και
τα συνδετικα΄ τεµα΄χια τους, απο΄ κοινα΄
µε΄ταλλα, που ΄εχουν µονωθει΄ εσωτερικα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8548

Απορρι΄µµατα και υπολει΄µµατα στηλω΄ν,
συστοιχιω΄ν στηλω΄ν και ηλεκτρικω΄ν συσσωρευτω΄ν. Χρησιµοποιηµε΄νες στη΄λες και
συστοιχι΄ες στηλω΄ν και χρησιµοποιηµε΄νοι
ηλεκτρικοι΄συσσωρευτε΄ς. Με΄ρη ηλεκτρικα΄
µηχανω΄ν η΄ συσκευω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄ στο
κεφα΄λαιο αυτο΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex Kεφα΄λαιο 86

8608

ex Kεφα΄λαιο 87

8709

8710

L 317/177

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Οχη΄µατα και υλικο΄ για σιδηροδροµικε΄ς η΄
παρο΄µοιες γραµµε΄ς και τα µε΄ρη τους·
Εξαρτη΄µατα και τεµα΄χια στερε΄ωσης
σιδηροδροµικω΄ν η΄ παρο΄µοιων γραµµω΄ν
και µε΄ρη αυτω΄ν. Μηχανικε΄ς συσκευε΄ς (στις
οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι ηλεκτροµηχανικε΄ς) σηµατοδο΄τησης για τις γραµµε΄ς συγκοινωνιω΄ν εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Εξαρτη΄µατα και τεµα΄χια στερε΄ωσης
σιδηροδροµικω΄ν η΄ παρο΄µοιων γραµµω΄ν.
Μηχανικε΄ς συσκευε΄ς (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι ηλεκτροµηχανικε΄ς) σηµατοδο΄τησης, ασφα΄λειας και ελε΄γχου για
σιδηροδροµικε΄ς η΄ παρο΄µοιες γραµµε΄ς, το
οδικο΄ η΄ ποτα΄µιο δι΄κτυο, χω΄ρους στα΄θµευσης, λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις η΄ αεροδρο΄µια. Τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Οχη΄µατα α΄λλα απο΄ εκει΄να των
σιδηροδροµικω΄ν η΄ παρο΄µοιων γραµµω΄ν,
µε΄ρη και εξαρτη΄µατα΄ τους· εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα χωρι΄ς δια΄ταξη
ανυ΄ψωσης των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται σε εργοστα΄σια, αποθη΄κες, λιµα΄νια η΄
αεροδρο΄µια, για τη µεταφορα΄ εµπορευµα΄των σε µικρε΄ς αποστα΄σεις. Οχη΄µαταελκυστη΄ρες, των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται στις αποβα΄θρες σιδηροδροµικω΄ν σταθµω΄ν. Τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

'Αρµατα και θωρακισµε΄να αυτοκι΄νητα
µα΄χης, µε η΄ χωρι΄ς τον οπλισµο΄ τους. Τα
µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
8711

Μοτοσικλε΄τες (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και τα µοτοποδη΄λατα) και ποδη΄λατα µε βοηθητικο΄ κινητη΄ρα, µε η΄ χωρι΄ς
πλα΄γιο κιβω΄τιο (καλα΄θι). Πλα΄για κιβω΄τια:
— µε
παλινδροµικο΄
εµβολοφο΄ρο
κινητη΄ρα, µε κυλινδρισµο΄
— — που δεν υπερβαι΄νει τα 50 cm3

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 20 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
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Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
— α΄λλα

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
ex 8712

8715

∆ι΄τροχα οχη΄µατα χωρι΄ς ρουλεµα΄ν

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες που δεν υπα΄γονται
στην κλα΄ση 8714·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Παιδικα΄ αµαξα΄κια και τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
8716

Ρυµουλκου΄µενα και ηµιρυµουλκου΄µενα
οχη΄µατα. 'Αλλα οχη΄µατα χωρι΄ς µηχανικη΄
προω΄θηση. Τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 88

Αερο΄πλοια η΄ διαστηµο΄πλοια και τα µε΄ρη
τους εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 8804

Στροφο΄πτωτα αλεξι΄πτωτα

Παρασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 8804

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Συσκευε΄ς και διατα΄ξεις για την εκτο΄ξευση
αεροσκαφω΄ν. Συσκευε΄ς και διατα΄ξεις για
την προσγει΄ωση αεροσκαφω΄ν και τα
παρο΄µοια. Συσκευε΄ς εδα΄φους για την
εκπαι΄δευση στην πτη΄ση. Τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

8805

15.12.2000
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Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Πλοι΄α, λε΄µβοι και πλωτε΄ς κατασκευε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Ωστο΄σο,
δεν θα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται κυ΄τη
της κλα΄σης 8906

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

'Οργανα και συσκευε΄ς οπτικη΄ς, φωτογραφι΄ας, κινηµατογραφι΄ας, µε΄τρησης, ελε΄γχου, ακρι΄βειας. 'Οργανα και συσκευε΄ς
ιατροχειρουργικη΄ς. Με΄ρη και εξαρτη΄µατα
εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9001

Οπτικε΄ς ΄νες
ι
και δε΄σµες οπτικω΄ν ινω΄ν.
Καλω΄δια απο΄ οπτικε΄ς ΄νες,
ι
α΄λλες απο΄
εκει΄νες της κλα΄σης 8544. 'Υλες πο΄λωσης
σε φυ΄λλα η΄ πλα΄κες. Φακοι΄(στους οποι΄ους
περιλαµβα΄νονται και οι φακοι΄ επαφη΄ς),
πρι΄σµατα, καθρε΄πτες και α΄λλα στοιχει΄α
οπτικη΄ς, απο΄ κα΄θε υ΄λη, µη συναρµολογηµε΄νη, α΄λλα απο΄ εκει΄να απο΄ γυαλι΄ που δεν
ει΄ναι οπτικα΄ κατεργασµε΄νο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9002

Φακοι΄, πρι΄σµατα, καθρε΄πτες και α΄λλα
στοιχει΄α οπτικη΄ς, απο΄ κα΄θε υ΄λη, συναρµολογηµε΄να, για ο΄ργανα η΄ συσκευε΄ς, α΄λλα
απο΄ εκει΄να απο΄ γυαλι΄ που δεν ει΄ναι
κατεργασµε΄νο οπτικα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9004

Ματογυα΄λια (διορθωτικα΄, προστατευτικα΄
η΄ α΄λλα) και παρο΄µοια ει΄δη

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 9005

∆ιο΄πτρες δυ΄ο οπτικω΄ν πεδι΄ων και ενο΄ς
οπτικου΄ πεδι΄ου, τηλεσκο΄πια και οι βα΄σεις
τους εκτο΄ς απο΄ διοπτρικα΄ αστρονοµικα΄
τηλεσκο΄πια και τις βα΄σεις τους.

Κεφα΄λαιο 89

ex Kεφα΄λαιο 90

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
ex 9006

Φωτογραφικε΄ς µηχανε΄ς (εκτο΄ς απο΄ τις
κινηµατογραφικε΄ς).
Φωτογραφικε΄ς
συσκευε΄ς και διατα΄ξεις για την παραγωγη΄
αστραπιαι΄ου φωτο΄ς (φλας) και λαµπτη΄ρες
φλας, α΄λλοι απο΄ τους λειτουργου΄ντες µε
ηλεκτρικη΄ ανα΄φλεξη

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/180
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Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

9007

Κινηµατογραφικε΄ς µηχανε΄ς λη΄ψης και
προβολη΄ς, ΄εστω και µε ενσωµατωµε΄νες
συσκευε΄ς εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς του
η΄χου

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

9011

Συ΄νθετα οπτικα΄ µικροσκο΄πια, στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και τα µικροσκο΄πια για
τη µικροφωτογραφι΄α, τη µικροκινηµατογραφι΄α η΄ τη µικροπροβολη΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

'Αλλα ο΄ργανα και συσκευε΄ς ναυσιπλοι΅ας

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9015

'Οργανα και συσκευε΄ς γεωδαισι΄ας,
τοπογραφι΄ας, καθω΄ς και φωτογραµµετρι΄ας, υδρογραφι΄ας, ωκεανογραφι΄ας,
υδρολογι΄ας, µετεωρολογι΄ας και γεωφυσικη΄ς, µε εξαι΄ρεση τις πυξι΄δες. Τηλε΄µετρα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9016

Ζυγοι΄ ευαι΄σθητοι σε βα΄ρος 5 εκατοστογρα΄µµων η΄ λιγο΄τερο, µε η΄ χωρι΄ς
σταθµα΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9017

'Οργανα σχεδι΄ασης, χα΄ραξης η΄ υπολογισµου΄ (π.χ. µηχανε΄ς σχεδι΄ασης,
παντογρα΄φοι, µοιρογνωµο΄νια, συ΄νολα
σχεδιαστικω΄ν οργα΄νων, λογαριθµικοι΄
κανο΄νες και δι΄σκοι). 'Οργανα µε΄τρησης
του µη΄κους για χρη΄ση µε το χε΄ρι (π.χ.
µε΄τρα, µετροταινι΄ες, µικρο΄µετρα, παχυ΄µετρα) που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
περιλαµβα΄νονται αλλου΄ στο παρο΄ν κεφα΄λαιο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 9014

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

9018

L 317/181

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

'Οργανα και συσκευε΄ς για την ιατρικη΄,
τη χειρουργικη΄, την οδοντιατρικη΄ η΄ την
κτηνιατρικη΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και οι συσκευε΄ς σπινθηρογραφη΄µατος και
α΄λλες συσκευε΄ς ηλεκτροθεραπει΄ας, καθω΄ς
και οι συσκευε΄ς για δια΄φορες οπτικε΄ς
δοκιµασι΄ες
— Οδοντιατρικα΄ καθι΄σµατα µε ενσωµατωµε΄νες οδοντιατρικε΄ς συσκευε΄ς

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ υ΄λες οποιασδη΄ποτε κλα΄σης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των
α΄λλων υλω΄ν της κλα΄σης 9018

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
9019

Συσκευε΄ς µηχανοθεραπει΄ας. Συσκευε΄ς
µα΄λαξης (µασα΄ζ). Συσκευε΄ς ψυχοτεχνικη΄ς. Συσκευε΄ς οζονοθεραπει΄ας, οξυγονοθεραπει΄ας, ταυτο΄χρονης χορη΄γησης
οξυγο΄νου και φαρµα΄κων, αναπνευστικε΄ς
συσκευε΄ς για την τεχνητη΄ αναπνοη΄ και
α΄λλες συσκευε΄ς για αναπνευστικη΄ θεραπει΄α

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

'Αλλες αναπνευστικε΄ς συσκευε΄ς και προσωπι΄δες κατα΄ των αερι΄ων, µε εξαι΄ρεση
τις προστατευτικε΄ς προσωπι΄δες που δεν
φε΄ρουν µηχανισµο΄ και κινητο΄ στοιχει΄ο
φιλτραρι΄σµατος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

9024

Μηχανε΄ς και συσκευε΄ς για δοκιµε΄ς της
σκληρο΄τητας της αντοχη΄ς σε θλι΄ψη η΄
εφελκυσµο΄ της ελαστικο΄τητας και των
α΄λλων µηχανικω΄ν ιδιοτη΄των των υλικω΄ν
(π.χ. µετα΄λλων, ξυ΄λου, υφαντικω΄ν υλω΄ν,
χαρτιου΄, πλαστικω΄ν υλω΄ν)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9025

Πυκνο΄µετρα, αραιο΄µετρα κα΄θε ει΄δους και
παρο΄µοια ο΄ργανα που επιπλε΄ουν, θερµο΄µετρα, πυρο΄µετρα, βαρο΄µετρα, υγρο΄µετρα και ψυχρο΄µετρα, που καταγρα΄φουν
η΄ ο΄χι τα αποτελε΄σµατα της µε΄τρησης,
΄εστω και συνδυασµε΄να µεταξυ΄ τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9026

'Οργανα και συσκευε΄ς για µε΄τρηση η΄
΄ελεγχο της παροχη΄ς, της στα΄θµης, της
πι΄εσης και των α΄λλων µεταβλητω΄ν
χαρακτηριστικω΄ν των υγρω΄ν και των
αερι΄ων (π.χ. µετρητε΄ς παροχη΄ς, σταθµοδε΄κτες,
ι
µανο΄µετρα, µετρητε΄ς θερµο΄τητας),
µε εξαι΄ρεση τα ο΄ργανα και συσκευε΄ς των
κλα΄σεων 9014, 9015, 9028 και 9032

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9020

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/182

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

9027

'Οργανα και συσκευε΄ς για αναλυ΄σεις
φυσικε΄ς η΄ χηµικε΄ς (π.χ. πολωσι΄µετρα,
διαθλασι΄µετρα, φασµατο΄µετρα, αναλυτε΄ς
αερι΄ων και καπνου΄). 'Οργανα και
συσκευε΄ς για µε΄τρηση η΄ ΄ελεγχο του
ιξω΄δους, του πορω΄δους, της διαστολη΄ς,
της επιφανειακη΄ς τα΄σης και τα παρο΄µοια.
'Οργανα και συσκευε΄ς για µε΄τρηση της
θερµο΄τητας, του η΄χου και του φωτο΄ς (στα
οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα φωτο΄µετρα
φωτογρα΄φησης). Μικροτο΄µοι

9028

Μετρητε΄ς αερι΄ων, υγρω΄ν η΄ ηλεκτρισµου΄,
στους οποι΄ους περιλαµβα΄νονται και οι
προ΄τυποι µετρητε΄ς (διακριβωτη΄ρες):
— Με΄ρη και εξαρτη΄µατα

— α΄λλα

15.12.2000

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται

9029

Μετρητε΄ς στροφω΄ν, µετρητε΄ς παραγωγη΄ς,
ταξι΄µετρα, µετρητε΄ς διανυο΄µενων αποστα΄σεων, βηµατο΄µετρα. Συσκευε΄ς ΄ενδειξης
της ταχυ΄τητας και ταχυ΄µετρα, α΄λλα απο΄
εκει΄να της κλα΄σης 9014 η΄ 9015, στροβοσκο΄πια

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9030

Ταλαντοσκο΄πια (παλµοσκο΄πια), αναλυτε΄ς
φα΄σµατος και α΄λλα ο΄ργανα και συσκευε΄ς
για µε΄τρηση η΄ ΄ελεγχο των ηλεκτρικω΄ν
µεγεθω΄ν, εξαιρουµε΄νων των µετρητω΄ν της
κλα΄σης 9028. 'Οργανα και συσκευε΄ς για
µε΄τρηση η΄ ανι΄χνευση των ακτινοβολιω΄ν
α΄λφα, βη΄τα, γα΄µµα, Χ και των κοσµικω΄ν
η΄ α΄λλων ακτινοβολιω΄ν ιονισµου΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9031

'Οργανα, συσκευε΄ς και µηχανη΄µατα
µε΄τρησης η΄ ελε΄γχου που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄ στο
κεφα΄λαιο αυτο΄ Προβολει΄ς πλα΄γιας ο΄ψης
(προφι΄λ)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9032

'Οργανα και συσκευε΄ς για αυτο΄µατη ρυ΄θµιση η΄ αυτο΄µατο ΄ελεγχο

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9033

Με΄ρη και εξαρτη΄µατα που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄ στο
κεφα΄λαιο αυτο΄, για µηχανε΄ς, συσκευε΄ς,
ο΄ργανα η΄ ει΄δη του κεφαλαι΄ου 90

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex Kεφα΄λαιο 91

9105

L 317/183

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Ωρολο΄για και µε΄ρη αυτω΄ν, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

'Αλλα ωρολο΄για

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

or

(4)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
9109

Μηχανισµοι΄ ωρολογοποιι΄ας, πλη΄ρεις και
συναρµολογηµε΄νοι,

Κατασκευη΄:
— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των µη καταγο΄µενων
υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει την αξι΄α των καταγο΄µενων υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται
9110

9111

Μηχανισµοι΄ ωρολογοποιι΄ας πλη΄ρεις, µη
συναρµολογηµε΄νοι η΄ µερικω΄ς συναρµολογηµε΄νοι (σετ µηχανισµω΄ν). Μη πλη΄ρεις
ωρολογιακοι΄ µηχανισµοι΄, συναρµολογηµε΄νοι. Ηµιτελει΄ς µηχανισµοι΄ ωρολογοποιι΄ας

Κατασκευη΄:

Κα΄σες (κελυ΄φη) ωρολογι΄ων και τα µε΄ρη
τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

— κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— εντο΄ς του παραπα΄νω ορι΄ου, οι υ΄λες
της κλα΄σης 9114 µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται µο΄νο µε΄χρι ποσοστου΄
10 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος
9112

Πλαι΄σια για συσκευε΄ς ωρολογοποιι΄ας και
τα µε΄ρη τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

9113

Λουρια΄ και µπρασελε΄ για ωρολο΄για
χεριου΄. Τα µε΄ρη τους
— Απο΄ κοινα΄ µε΄ταλλα, ΄εστω και επαργυρωµε΄να η΄ επιχρυσωµε΄να, η΄ απο΄
µε΄ταλλα επιστρωµε΄να µε πολυ΄τιµα
µε΄ταλλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 30 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

L 317/184
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Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)
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Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

or

(4)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 92

Μουσικα΄ ο΄ργανα· µε΄ρη και εξαρτη΄µατα
των οργα΄νων αυτω΄ν

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

Κεφα΄λαιο 93

'Οπλα, πυροµαχικα΄ και τα µε΄ρη και εξαρτη΄µατα΄ τους

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex Kεφα΄λαιο 94

'Επιπλα. 'Επιπλα ιατροχειρουργικα΄. Ει΄δη
κλινοστρωµνη΄ς και παρο΄µοια. Συσκευε΄ς
φωτισµου΄ που δεν κατονοµα΄ζονται η΄ δεν
περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Λα΄µπες-ρεκλα΄µες, φωτεινα΄ ση΄µατα, φωτεινε΄ς ενδεικτικε΄ς
πινακι΄δες και παρο΄µοια ει΄δη. Προκατασκευε΄ς εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 9401 και ex
9403

'Επιπλα απο΄ κοινα΄ µε΄ταλλα, µε ενσωµατωµε΄να τµη΄µατα ο΄χι παραγεµισµε΄να, απο΄
βαµβακερο΄ υ΄φασµα βα΄ρους το πολυ΄
300 g/m2

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ο΄λες οι α΄λλες χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες
ει΄ναι η΄δη καταγωγη΄ς και υπα΄γονται σε
κλα΄ση α΄λλη απο΄ την 9401 η΄ την 9403

η΄
Κατασκευη΄ απο΄ βαµβακερο΄ υ΄φασµα η΄δη
σχηµατοποιηµε΄νο και ΄ετοιµο για χρη΄ση
σε ΄επιπλα των κλα΄σεων 9401 η΄ 9403, µε
την προϋπο΄θεση ο΄τι:
— Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α
ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 40 %
της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος
— ο΄τι η αξι΄α τους δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 25 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος,

9405

Συσκευε΄ς φωτισµου΄ (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι προβολει΄ς) και τα µε΄ρη
τους, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Φωτεινα΄ ση΄µατα,
φωτεινε΄ς επιγραφε΄ς, καθω΄ς και παρο΄µοια
ει΄δη, που διαθε΄τουν µο΄νιµη πηγη΄
φωτισµου΄, και τα µε΄ρη τους, και που δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
αλλου΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9406

Προκατασκευε΄ς

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

ex Kεφα΄λαιο 95

9503

L 317/185

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Παιχνι΄δια για παιδια΄ και ενη΄λικες, ει΄δη
διασκε΄δασης η΄ αθλητισµου΄. Με΄ρη και
εξαρτη΄µατα εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

'Αλλα παιχνι΄δια για παιδια΄. Μικρου΄ µεγε΄θους «υπο΄ κλι΄µακα» µοντε΄λα και
παρο΄µοια ει΄δη, µε κι΄νηση η΄ ο΄χι. Παιχνι΄διααινι΄γµατα (puzzles) κα΄θε ει΄δους.

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

ex 9506

Ρα΄βδοι του γκολφ και µε΄ρη ρα΄βδων

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος. Μπορου΄ν,
ωστο΄σο να χρησιµοποιηθου΄ν ηµιτελη΄
µε΄ρη για την κατασκευη΄ πε΄διλων για
µπαστου΄νια γκολφ

ex Kεφα΄λαιο 96

Τεχνουργη΄µατα δια΄φορα, εκτο΄ς απο΄:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

ex 9601 και ex
9602

Γλυπτα΄ ει΄δη απο΄ ζωικε΄ς, φυτικε΄ς, η΄
ορυκτε΄ς υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ «κατεργασµε΄νες» υ΄λες των
ιδι΄ων κλα΄σεων

ex 9603

Σκου΄πες και βου΄ρτσες (µε εξαι΄ρεση τις
τσαλο΄σκουπες και τα παρο΄µοια, καθω΄ς
και τις βου΄ρτσες απο΄ τρι΄χωµα κουναβιου΄,
σκι΄ουρου), χειροκι΄νητες µηχανικε΄ς σκου΄πες δαπε΄δου, χωρι΄ς κινητη΄ρα. Πινε΄λα και
ρο΄λοι για χρωµατισµου΄ς, ελαστικε΄ς βου΄ρτσες, σφουγγαρο΄πανα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων
των χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν δεν πρε΄πει
να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

9605

Συ΄νολα ταξιδιου΄ µε ει΄δη για την ατοµικη΄
περιποι΄ηση, το ρα΄ψιµο, το καθα΄ρισµα των
υποδηµα΄των και ενδυµα΄των

Κα΄θε τεµα΄χιο ενο΄ς συνο΄λου (σετ) πρε΄πει
να ανταποκρι΄νεται στους κανο΄νες που
θα ΄σχυαν
ι
εα΄ν δεν περιλαµβανο΄νταν στο
συ΄νολο αυτο΄. Ωστο΄σο, ει΄ναι δυνατο΄ν να
περιλαµβα΄νονται και ει΄δη µη καταγο΄µενα,
µε την προϋπο΄θεση ο΄τι η συνολικη΄ τους
αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 15 % της
τιµη΄ς «εκ του εργοστασι΄ου» του συνο΄λου

9606

Κουµπια΄ και κουµπια΄-σου΄στες. Σκελετοι΄
για κουµπια΄ και α΄λλα µε΄ρη για κουµπια΄ η΄
κουµπια΄-σου΄στες. Ηµιτελη΄ κουµπια΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:
— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

or

(4)

L 317/186

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κωδικο΄ς ΕΣ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

(1)

(2)

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση επι΄ µη καταγο΄µενων υλω
΄ ν η οποι΄α προσδι΄δει
το χαρακτη΄ρα του καταγο΄µενου προϊο΄ντος
(3)

Στυλογρα΄φοι και µολυ΄βια µε σφαιρι΄δια
(µπι΄λια). Στυλογρα΄φοι και µαρκαδο΄ροι µε
µυ΄τη απο΄ πι΄ληµα η΄ µε α΄λλες πορω΄δεις
µυ΄τες. Στυλογρα΄φοι µε πε΄να και α΄λλοι
στυλογρα΄φοι. Μεταλλικε΄ς αιχµε΄ς για
αντι΄γραφα. Μηχανικα΄ µολυ΄βια. Κονδυλοφο΄ροι, θη΄κες για µολυ΄βια και παρο΄µοια
ει΄δη. Με΄ρη (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα καλυ΄µµατα που προφυλα΄σσουν τις
µυ΄τες, και τα α΄γκιστρα συγκρα΄τησης)
των ειδω΄ν αυτω΄ν, µε εξαι΄ρεση εκει΄να της
κλα΄σης 9609:

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ν του προϊο΄ντος.

Μελανοταινι΄ες για γραφοµηχανε΄ς και
παρο΄µοιες µελανοταινι΄ες, εµποτισµε΄νες µε
µελα΄νη η΄ αλλιω΄ς παρασκευασµε΄νες για να
αφη΄νουν αποτυπω΄µατα, ΄εστω και τυλιγµε΄νες σε πηνι΄α η΄ κασε΄τες. Ταµπο΄ν µελα΄νης,
΄εστω και εµποτισµε΄να µε η΄ χωρι΄ς κουτι΄

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α:

ex 9613

Αναπτη΄ρες µε πιεζοηλεκτρικο΄ συ΄στηµα
ανα΄µµατος

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α των
χρησιµοποιου΄µενων υλω΄ν της κλα΄σης 9613 δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
30 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

ex 9614

Πι΄πες (τσιµπου΄κια) και οι κεφαλε΄ς τους

Κατασκευη΄ απο΄ ηµικατεργασµε΄να τεµα΄χια

Αντικει΄µενα τε΄χνης, συλλογω΄ν η΄ αρχαιοτη΄των

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση
α΄λλη απο΄ αυτη΄ του προϊο΄ντος

9608

9612

Κεφα΄λαιο 97

15.12.2000

Ωστο΄σο, ει΄ναι δυνατο΄ να χρησιµοποιου΄νται πε΄νες η΄ µυ΄τες καθω΄ς και α΄λλα ει΄δη
υπαγο΄µενα στην ΄δια
ι κλα΄ση µε το προϊο΄ν

— ο΄λες οι χρησιµοποιου΄µενες υ΄λες υπα΄γονται σε κλα΄ση α΄λλη απο΄ εκει΄νη του
προϊο΄ντος·
— η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το
50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

or

(4)

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα IIΙ του πρωτοκο΄λλου 1
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΗ
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου ως «υπερπο΄ντιες χω΄ρες και εδα΄φη» νοου΄νται οι χω΄ρες και τα εδα΄φη που
αναφε΄ρονται στο τε΄ταρτο µε΄ρος της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και απαριθµου΄νται στη συνε΄χεια:
(Ο κατα΄λογος δεν προδικα΄ζει το καθεστω΄ς αυτω΄ν των χωρω΄ν και εδαφω΄ν, ου΄τε και την εξε΄λιξη΄ του).
1.

Χω΄ρες που ΄εχουν ιδιαι΄τερες σχε΄σεις µε το Βασι΄λειο της ∆ανι΄ας:
—

2.

3.

4.

5.

Γροιλανδι΄α

Υπερπο΄ντια εδα΄φη της Γαλλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας:
—

Νε΄α Καληδονι΄α,

—

Γαλλικη΄ Πολυνησι΄α,

—

το ΄εδαφος των γαλλικω΄ν περιοχω΄ν του νοτι΄ου ηµισφαιρι΄ου και της Ανταρκτικη΄ς,

—

οι νη΄σοι Βα΄λλις και Φουτου΄να.

Εδαφικε΄ς ενο΄τητες που υπα΄γονται στη Γαλλικη΄ ∆ηµοκρατι΄α:
—

Μαγιο΄ττε,

—

Σαιν Πιε΄ρ και Μικελο΄ν.

Υπερπο΄ντιες χω΄ρες που υπα΄γονται στο Βασι΄λειο των Κα΄τω Χωρω΄ν:
—

Αρου΄µπα,

—

Ολλανδικε΄ς Αντι΄λλες:
—

Μπονε΄ρ,

—

Κουρασα΄ο,

—

Σα΄µπα,

—

'Αγιος Ευστα΄θιος,

—

'Αγιος Μαρτι΄νος.

Υπερπο΄ντια βρετανικα΄ εδα΄φη:
—

Ανγκουι΄λλα,

—

Νη΄σοι Κε΄ιµαν,

—

Νη΄σοι Φα΄λκλαντ,

—

Νο΄τια Γεωργι΄α και Νο΄τιοι Νη΄σοι Σα΄ντουιτς,

—

Μοντσερρα΄τ,

—

Πι΄τκερν,

—

Αγι΄α Ελε΄νη, Νη΄σος Ασανσιο΄ν, Τρι΄σταν ντα Κου΄νια

—

Βρετανικο΄ ΄εδαφος Ανταρκτικη΄ς,

—

Βρετανικο΄ ΄εδαφος Ινδικου΄ Ωκεανου΄,

—

Νη΄σοι Τερκς και Κα΄ικος,

—

Βρετανικε΄ς Παρθε΄νοι Νη΄σοι.

L 317/187
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα ΙV του πρωτοκο΄λλου 1
'ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1. Το πιστοποιητικο΄ ΕUR.1 συντα΄σσεται επι΄ του εντυ΄που του οποι΄ου υπο΄δειγµα περιλαµβα΄νεται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Το ΄εντυπο αυτο΄ τυπω΄νεται σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες γλω΄σσες στις οποι΄ες ει΄ναι διατυπωµε΄νη η συµφωνiα. Το πιστοποιητικο΄
ΕUR.1 εκδι΄δεται σε µι΄α απο΄ τις γλω΄σσες αυτε΄ς και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του εθνικου΄ δικαι΄ου του κρα΄τους εξαγωγη΄ς αν
ει΄ναι χειρο΄γραφο, πρε΄πει να συµπληρω΄νεται µε µελα΄νι και µε κεφαλαι΄α γρα΄µµατα.
2. Οι διαστα΄σεις του πιστοποιητικου΄ ΕUR.1 ει΄ναι 210 × 297mm, ο΄σον αφορα΄ δε το µη΄κος, υπα΄ρχει ανοχη΄ κατ' ανω΄τατο
ο΄ριο 5 χιλιοστα΄ µικρο΄τερο η΄ 8 χιλιοστα΄ µεγαλυ΄τερο. Το χαρτι΄ που χρησιµοποιει΄ται ει΄ναι λευκο΄, χωρι΄ς µηχανικου΄ς πολτου΄ς,
µε κο΄λλα για γρα΄ψιµο και ζυγiζει τουλα΄χιστον 25g γραµµα΄ρια ανα΄ τετραγωνικο΄ µε΄τρο. Φε΄ρει τυπωµε΄νη διαγρα΄µµιση
πρα΄σινου χρω΄µατος η οποι΄α καθιστα΄ εµφανη΄ κα΄θε παραποι΄ηση µε µηχανικα΄ η΄ χηµικα΄ µε΄σα.
3. Τα κρα΄τη εξαγωγη΄ς ει΄ναι δυνατο΄ να αναλαµβα΄νουν µο΄να τους την εκτυ΄πωση των εντυ΄πων των πιστοποιητικω΄ν η΄ να
την εµπιστευ΄ονται σε τυπογραφει΄α που ΄εχουν εγκρι΄νει. Στη δευ΄τερη περι΄πτωση, σε κα΄θε πιστοποιητικο΄ υπα΄ρχει µνει΄α της
΄εγκρισης αυτη΄ς. Κα΄θε πιστοποιητικο΄ ΕUR.1 φε΄ρει ΄ενδειξη του ονο΄µατος και της διευ΄θυνσης του τυπογρα΄φου η΄ ση΄µα που
επιτρε΄πει την εξακρι΄βωση της ταυτο΄τητα΄ς του. Φε΄ρει επι΄σης αυ΄ξοντα αριθµο΄, τυπωµε΄νο η΄ µη, για την αναγνω΄ριση του
πιστοποιητικου΄.
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(2) Συµπληρώνεται µ3νον 3ταν το απαιτούν οι ρυθµίσεις της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής.

(1) Για τα µη συσκευασµένα εµπορεύµατα αναφέρεται ο αριθµ3ς των αντικειµένων ή τίθεται η µνεία «χύµα».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.

Εξαγωγέας

EUR. 1

(νοµα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

No

A

000.000

Συµβουλευθείτε τις σηµειώσεις της οπίσθιας !ψεως προ της συµπληρώσεως του
εντύπου

2.
3.

Παραλήπτης

Πιστοποιητικ! χρησιµοποιούµενο στις
προτιµησιακές συναλλαγές µεταξύ

(νοµα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική µνεία)
..........................................................................................................................

και
..........................................................................................................................
(να αναφερθούν οι ενδιαφερµενες χώρες, οµάδες χωρών ή εδάφη)

4.

6.

Πληροφορίες σχετικές µε τη µεταφορά

(προαιρετική

7.

Χώρα, οµάδα χωρών ή
έδαφος, απ! !που τα
προϊ!ντα θεωρούνται
ως καταγ!µενα

5.

Χώρα, οµάδα χωρών ή
έδαφος προορισµού

Παρατηρήσεις

µνεία)

8.

Αριθµ!ς ειδών· Σήµατα και αριθµοί· αριθµ!ς και είδος δεµάτων(1)· Περιγραφή
των εµπορευµάτων

...............................................................
(υπογραφή)

10.Τιµολ!για
(Προαιρετικ)

12. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Πιστοποίηση της ακριβείας της
δηλώσεως
Έγγραφο εξαγωγής (2)
Έντυπο ................................. Aριθ ......
...............................................................
Τελωνείο ..............................................
Χώρα ή έδαφος έκδοσης
...............................................................
Ηµεροµηνία .........................................

9. Μεικτή
µάζα
(kg) ή άλλη
µετρική
µονάδα
(λίτρα, m3,
κ.λπ.)

Ο υπογεγραµµένος δηλώ 3τι τα
ανωτέρω περιγραφ3µενα εµπορεύµατα
πληρούν τους 3ρους που απαιτούνται
για την έκδοση του παρ3ντος
πιστοποιητικού.
Σφραγίδα

Τ3πος και ηµεροµηνία: ......................
...............................................................
(υπογραφή)

13.

Αίτηση ελέγχου, προς

14.

Αποτέλεσµα του ελέγχου

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να
διαπιστωθεί τι το παρν πιστοποιητικ (*)
εξεδθη πράγµατι απ το αναφερµενο τελωνείο
και τα στοιχεία που περιλαµβάνει είναι ακριβή
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες
προϋποθέσεις γνησιτητας και κανονικτητας
(βλέπε τις συνηµµένες στο παρν παρατηρήσεις)

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιτητας και της ακρίβειας
του παρντος πιστοποιητικού

....................................................................................
(Τ πος και ηµεροµηνία)

(Τ πος και ηµεροµηνία)

Σφραγίδα

Σφραγίδα

........................................................

........................................................

(υπογραφή)

(υπογραφή)

(*) Να σηµειωθεί µε Χ η µνεία που ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το πιστοποιητικ δεν πρέπει να περιέχει ξέσµατα ούτε προσθήκες. Οι ενδεχµενες τροποποιήσεις που
επιφέρονται σ' αυτ πρέπει να γίνονται µε διαγραφή των εσφαλµένων ενδείξεων και µε προσθήκη ενδεχοµένως
των επιθυµητών ενδείξεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται απ τον συντάκτη του πιστοποιητικού
και να θεωρείται απ τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εκδσεως.
2. Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού πρέπει να αναφέρονται στο ένα µετά το άλλο χωρίς κεν
διάστιχο και κάθε είδος πρέπει να έχει προ αυτού αύξοντα αριθµ. Αµέσως κάτω απ το τελευταίο είδος πρέπει
να σύρεται οριζντια γραµµή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί πρέπει να διαγράφονται κατά τρπο ώστε
να καθίσταται αδύνατη κάθε µεταγενέστερη προσθήκη.
3. Τα εµπορεύµατα περιγράφονται κατά τις εµπορικές συνήθειες µε στοιχεία επαρκή για τη διαπίστωση της
ταυττητάς τους.

(1) Για τα µη συσκευασµένα εµπορεύµατα αναφέρεται ο αριθµς των αντικειµένων ή τίθεται η µνεία «χύµα».

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.

Εξαγωγέας

EUR. 1

(νοµα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική µνεία)

No

A

000.000

Συµβουλευθείτε τις σηµειώσεις της οπίσθιας &ψεως προ της συµπληρώσεως του
εντύπου

2.
3.

Παραλήπτης

Αίτηση πιστοποιητικού χρησιµοποιουµένου στις
προτιµησιακές συναλλαγές µεταξύ

(νοµα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική µνεία)
..................................................................................................................................

και
..................................................................................................................................
(να αναφερθούν οι ενδιαφερµενες χώρες, οµάδες χωρών ή εδάφη)

4.

6.

Πληροφορίες σχετικές µε τη µεταφορά

(προαιρετική

7.

Χώρα, οµάδα χωρών ή
έδαφος, απ& &που τα
προϊ&ντα θεωρούνται
ως καταγ&µενα

5.

Χώρα, οµάδα χωρών ή
έδαφος προορισµού

Παρατηρήσεις

µνεία)

8.

Αριθµ&ς ειδών· Σήµατα και αριθµοί· Aριθµ&ς και είδος δεµάτων(1)· Περιγραφή
των εµπορευµάτων

9. Μεικτή
µάζα
(kg) ή
άλλη
µετρική
µονάδα
(λίτρα, m3,
κ.λπ.)

10.Τιµολ&για
(Προαιρετικ)

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Ο υπογεγραµµένος εξαγωγέας των εµπορευµάτων που περιγράφονται στην εµπρσθια ψη,

∆ΗΛΩΝΩ

τι τα εµπορεύµατα αυτά πληρούν τους απαιτούµενους ρους για την έκδοση του
συνηµµένου πιστοποιητικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ

τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ' αυτά τα εµπορεύµατα να πληρούν τους ρους αυτούς:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ

τα παρακάτω δικαιολογητικά (1):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ

ΖΗΤΩ

την υποχρέωση να προσκοµίσω, αν οι αρµδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε
συµπληρωµατικ στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο απ αυτές για την έκδοση του
προσαρτηµένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφσον συντρέχει λγος,
οποιονδήποτε έλεγχο απ τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών µου στοιχείων και των
συνθηκών κατασκευής των εµπορευµάτων που αναφέρονται ανωτέρω.

την έκδοση του συνηµµένου πιστοποιητικού για τα εµπορεύµατα αυτά.

..........................................................................................
(Τπος και ηµεροµηνία)

..........................................................................................
(Υπογραφή)

(1) Παραδείγµατος χάριν: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ., που αναφέρονται στα
χρησιµοποιηθέντα εµπορεύµατα ή στα εµπορεύµατα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση.
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Παρα΄ρτηµα V του πρωτοκο΄λλου 1
∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜOΛOΓΙOΥ
Η δήλωση τιµολογίου, το κείµενο τησ οποίασ ακολουθεί, πρέπει να καταρτίζεται αφού λαµβάνονται υπÞφη οι
σηµειώσεισ στο κάτω µέροσ τησ σελίδασ. ∆εν χρειάζεται ωστÞσο να επαναλαµβάνονται οι εν λÞγω υποσηµειώσεισ.
ΑγγλικÞ κείµενο
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
ΙσπανικÞ κείµενο
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).
∆ανικÞ κείµενο
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne,
medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
ΓερµανικÞ κείµενο
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2).
EλληνικÞ κείµενο
O εξαγωγέασ των προïÞντων που καλύπτονται απÞ το παρÞν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ... (1)) δηλώνει Þτι,
εκτÞσ εάν δηλώνεται σαφώσ άλλωσ, τα προïÞντα αυτά είναι προτιµησιακήσ καταγωγήσ ... (2).
ΓαλλικÞ κείµενο
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)), déclare que, sauf indication claire
du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
ΙταλικÞ κείµενο
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
ΟλλανδικÞ κείµενο
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)) verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

(1) Ùταv η δήλωση τιµoλoγίoυ συvτάσσεται απÞ εγκεκριµέvo εξαγωγέα κατά τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 20 τoυ πρωτοκÞλλου, o αριθµÞσ
αδείασ τoυ εγκεκριµέvoυ εξαγωγέα πρέπει vα αvαγράφεται σ' αυτή τη θέση. Ùταv η δήλωση τιµoλoγίoυ δεv συvτάσσεται απÞ
εγκεκριµέvo εξαγωγέα, είvαι δυvατÞ vα παραλείπονται oι λέξεισ πoυ περιέχovται στισ αγκύλεσ ή vα παραµέvει κεvÞσ o χώρoσ.
2
( ) Επιβάλλεται η αvαγραφή τησ καταγωγήσ τωv εµπoρευµάτωv. Ùταν η δήλωση τιµολογίου αφορά εν Þλω ή εν µέρει προϊÞντα
καταγωγήσ Θέουτασ και Μελίλιασ κατά την έννοια του άρθρου 39 του πρωτοκÞλλου, ο εξαγωγέασ πρέπει να τα υποδεικνύει
σαφώσ στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση µέσω του συµβÞλου «CM».
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ΠορτογαλικÞ κείµενο
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° ... (1)), declara que,
salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
ΦινλανδικÞ κείµενο
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
ΣουηδικÞ κείµενο
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte
annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

......................................................... (3)
(ΤÞποσ και ηµεροµηνία)

......................................................... (4)
(Υπογραφή του εξαγωγέα· και αναγραφή,
ολογράφωσ, του ονοµατεπωνύµου του
προσώπου που υπογράφει τη δήλωση)

(1) Ùταv η δήλωση τιµoλoγίoυ συvτάσσεται απÞ εγκεκριµέvo εξαγωγέα κατά τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 20 τoυ πρωτοκÞλλου, o αριθµÞσ
αδείασ τoυ εγκεκριµέvoυ εξαγωγέα πρέπει vα αvαγράφεται σ' αυτή τη θέση. Ùταv η δήλωση τιµoλoγίoυ δεv συvτάσσεται απÞ
εγκεκριµέvo εξαγωγέα, είvαι δυvατÞ vα παραλείπονται oι λέξεισ πoυ περιέχovται στισ αγκύλεσ ή vα παραµέvει κεvÞσ o χώρoσ.
(2) Επιβάλλεται η αvαγραφή τησ καταγωγήσ τωv εµπoρευµάτωv. Ùταν η δήλωση τιµολογίου αφορά εν Þλω ή εν µέρει προϊÞντα
καταγωγήσ Θέουτασ και Μελίλιασ κατά την έννοια του άρθρου 39 του πρωτοκÞλλου, ο εξαγωγέασ πρέπει να τα υποδεικνύει
σαφώσ στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση µέσω του συµβÞλου «CM».
(3) Τα στoιχεία αυτά είvαι δυvατÞ vα παραλείπovται αv η πληρoφoρία αυτή περιέχεται στo ίδιo τo έγγραφo.
(4) Βλ. άρθρο 19 παράγραφοσ 5 του πρωτοκÞλλου. Στισ περιπτώσεισ πoυ δεv ζητείται απÞ τov εξαγωγέα vα υπoγράψει, η εξαίρεση
απÞ τηv υπoχρέωση υπoγραφήσ συvεπάγεται επίσησ τηv εξαίρεση απÞ τηv υπoχρέωση αvαγραφήσ τoυ ovÞµατoσ τoυ
υπoγράφovτoσ.
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Παρα΄ρτηµα VIA του πρωτοκο΄λλου 1
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ο υπογεγραµµένοσ δηλώνω Þτι τα εµπορεύµατα που απαριθµούνται στο παρÞν τιµολÞγιο ................................... ( 1 )
παρήχθησαν ................................ (2) και πληρούν τουσ κανÞνεσ καταγωγήσ που διέπουν τισ συναλλαγέσ µεταξύ των
κρατών ΑΚΕ και τησ Ευρωπαϊκήσ ΚοινÞτητασ:
Αναλαµβάνω την υποχρέωση να προσκοµίσω στισ τελωνειακέσ αρχέσ κάθε συµπληρωµατικÞ αποδεικτικÞ στοιχείο
που αυτέσ θα κρίνουν αναγκαίο προσ επίρρωση τησ παρούσασ δήλωσησ.
...................................................................................... (3) ................................................................................................... (4)
................................................................................................... (5)

Σηµείωση
Το ανωτέρω κείµενο, συµπληρωµένο σύµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ υποσηµειώσεισ, αποτελεί τη δήλωση του
προµηθευτή. Οι υποσηµειώσεισ δεν χρειάζεται να συµπεριλαµβάνονται.

(1)

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

— Εάν η δήλωση αφορά ορισµένα µÞνον απÞ τα εµπορεύµατα που απαριθµούνται στο τιµολÞγιο, τα εµπορεύµατα αυτά
πρέπει να φέρουν διακριτικÞ σηµείο ή σήµα που να αναφέρεται στη δήλωση ωσ εξήσ: « ................... που απαριθµούνται
στο παρÞν τιµολÞγιο και φέρουν το σήµα ......................... , έχουν ληφθεί ........................................».
— Εάν γίνεται χρήση εγγράφου άλλου απÞ το τιµολÞγιο ή το παράρτηµα που προσαρτάται στο τιµολÞγιο (βλ. άρθρο 26 (3)),
πρέπει να αναφέρεται το είδοσ του εν λÞγω εγγράφου αντί για τη λέξη «τιµολÞγιο».
H ΚοινÞτητα, κράτοσ µέλοσ, Kράτοσ AKE ή ΥΧΕ. Αν πρÞκειται για συγκεκριµένο κράτοσ ΑΚΕ ή για ΥΧΕ, πρέπει να αναφέρεται
το τελωνείο τησ ΚοινÞτητασ που έχει στην κατοχή του πιστοποιητικÞ EUR.1, ο αριθµÞσ του (των) πιστοποιητικού
(πιστοποιητικών) και, αν είναι δυνατÞν, ο αριθµÞσ τησ σχετικήσ διασάφησησ.
ΤÞποσ και ηµεροµηνία.
Ùνοµα και θέση στην εταιρεία.
Υπογραφή.
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Παρα΄ρτηµα VIB του πρωτοκο΄λλου 1
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ο υπογεγραµµένοσ δηλώνω Þτι τα εµπορεύµατα που απαριθµούνται στο παρÞν τιµολÞγιο ....................................... (1)
παρήχθησαν ................................. (2) και περιέχουν τα ακÞλουθα µη καταγÞµενα απÞ τα κράτη ΑΚΕ, τισ ΥΧΕ ή την
ΚοινÞτητα στοιχεία ή υλικά, στα πλαίσια των προτιµησιακών συναλλαγών:
......................................................... (3) ............................................................... (4) .......................................................... (5)
.........................................................

...............................................................

...........................................................

.........................................................

...............................................................

...........................................................

................................................................................................................................................................................................ (6)

Αναλαµβάνω την υποχρέωση να προσκοµίσω στισ τελωνειακέσ αρχέσ κάθε συµπληρωµατικÞ αποδεικτικÞ στοιχείο
που αυτέσ θα κρίνουν αναγκαίο προσ επίρρωση τησ παρούσασ δήλωσησ.
...................................................................................... (7) ................................................................................................... (8)
................................................................................................... (9)

Σηµείωση
Το ανωτέρω κείµενο, συµπληρωµένο σύµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ υποσηµειώσεισ, αποτελεί τη δήλωση του
προµηθευτή. Οι υποσηµειώσεισ δεν χρειάζεται να συµπεριλαµβάνονται.

(1) — Εάν η δήλωση αφορά ορισµένα µÞνον απÞ τα εµπορεύµατα που απαριθµούνται στο τιµολÞγιο, τα εµπορεύµατα αυτά πρέπει
να φέρουν διακριτικÞ σηµείο ή σήµα που να αναφέρεται στη δήλωση ωσ εξήσ: « .................................. που απαριθµούνται
στο παρÞν τιµολÞγιο και φέρουν το σήµα ..................... , έχουν ληφθεί ..............................................».
— Εάν γίνεται χρήση εγγράφου άλλου απÞ το τιµολÞγιο ή το παράρτηµα που προσαρτάται στο τιµολÞγιο (βλ. άρθρο 26 (3)),
πρέπει να αναφέρεται το είδοσ του εν λÞγω εγγράφου αντί για τη λέξη «τιµολÞγιο».
(2) Η ΚοινÞτητα, κράτοσ µέλοσ, Kράτοσ AKE, ΥΧΕ η ΝÞτιοσ Αφρική.
(3) Πρέπει να γίνεται περιγραφή του προϊÞντοσ σε Þλεσ τισ περιπτώσεισ. Πρέπει να είναι πλήρησ και επαρκώσ λεπτοµερήσ ώστε
να είναι δυνατή η δασµολογική κατάταξη των συγκεκριµένων εµπορευµάτων.
(4) Η δασµολογητέα αξία αναφέρεται µÞνον Þταν αυτÞ απαιτείται.
(5) Η χώρα καταγωγήσ αναφέρεται µÞνον Þταν αυτÞ ζητείται. Πρέπει να είναι προτιµησιακή καταγωγή. `Ολεσ οι άλλεσ
προελεύσεισ πρέπει να χαρακτηρίζονται «τρίτη χώρα».
(6) Προστίθεται το ακÞλουθο κείµενο: «και υπέστησαν την ακÞλουθη µεταποίηση (στην ΚοινÞτητα) (στο κράτοσ µέλοσ) (στο
κράτοσ ΑΚΕ) (στην ΥΧΕ) (στη ΝÞτιο Αφρική)», καθώσ και περιγραφή τησ µεταποίησησ που πραγµατοποιήθηκε, Þταν αυτή η
πληροφορία απαιτείται.
7
( ) ΤÞποσ και ηµεροµηνία.
(8) Ùνοµα και θέση στην εταιρεία.
(9) Υπογραφή.
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Παρα΄ρτηµα VII του πρωτοκο΄λλου 1
∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Χρησιµοποιει΄ται το ΄εντυπο δελτι΄ου πληροφοριω΄ν του οποι΄ου υπο΄δειγµα περιε΄χεται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα και το
οποι΄ο ει΄ναι τυπωµε΄νο σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες στις οποι΄ες ΄εχει εκδοθει΄ η συµφωνι΄α και συ΄µφωνα µε
την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του κρα΄τους εξαγωγη΄ς. Το δελτι΄ο πληροφοριω΄ν καταρτι΄ζεται σε µι΄α απο΄ αυτε΄ς τις γλω΄σσες συ΄µφωνα
µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του κρα΄τους εξαγωγη΄ς. Εα΄ν ει΄ναι χειρο΄γραφο, συµπληρω΄νεται µε µελα΄νι, µε γρα΄µµατα του τυ΄που.
Φε΄ρει, επιπλε΄ον, αυ΄ξοντα αριθµο΄, τυπωµε΄νο η΄ ο΄χι, για την εξατοµι΄κευση΄ του.
2. Οι διαστα΄σεις του δελτι΄ου ει΄ναι 210 × 297mm, ο΄σον αφορα΄ δε το µη΄κος, υπα΄ρχει ανοχη΄ κατ' ανω΄τατο ο΄ριο
5 χιλιοστα΄ µικρο΄τερο η΄ 8 χιλιοστα΄ µεγαλυ΄τερο. Το χαρτι΄ ει΄ναι λευκου΄ χρω΄µατος χωρι΄ς µηχανικου΄ς πολτου΄ς, µε κο΄λλα
γραφη΄ς και βα΄ρος 25 gr/m2 τουλα΄χιστον.
3. Οι εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες ει΄ναι δυνατο΄ να αναλαµβα΄νουν οι ΄διες
ι
την εκτυ΄πωση των εντυ΄πων των πιστοποιητικω΄ν η΄ να την
εµπιστευ΄ονται σε τυπογραφει΄α που ΄εχουν εγκρι΄νει. Στη δευ΄τερη περι΄πτωση, σε κα΄θε πιστοποιητικο΄ υπα΄ρχει µνει΄α της
΄εγκρισης αυτη΄ς. Το ΄εντυπο φε΄ρει το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση του τυπογρα΄φου η΄ ΄ενα σηµει΄ο που να επιτρε΄πει την αναγνω΄ριση΄
του.
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Ευρωπαϊκές Κοιν*τητες

∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Αποστολέας (1)

για την διευκ$λυνση της έκδοσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EMΠOPEYMATΩN

2. Παραλήπτης ( )
1

που εφαρµ$ζεται κατά τις προτιµησιακές συναλλαγές
µεταξύ
THΣ EYPΩΠAïKHΣ
KOINOTHTAΣ
KAI TΩN KPATΩN AKE
3. Μεταποιητής (1)

4. Κράτος στο οποίο διενεργήθηκε η επεξεργασία ή
µεταποίηση

6. Τελωνείο εισαγωγής (1)

5. Για υπηρεσιακή χρήση

7. Παραστατικ$ εισαγωγής (2)
Έντυπο ................................. Aριθ. ...............................
Σειρά ...............................................................................
Hµεροµηνία
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
8. Σηµεία, αριθµοί, πλήθος
και είδος δεµάτων

9. Εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και
κωδικοποίησης εµπορευµάτων — κλάση/διάκριση
(κωδικ$ς ΕΣ)

10. Ποσ$τητα (1)
11. Αξία (4)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
12. Εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης
εµπορευµάτων — κλάση/διάκριση (κωδικ$ς ΕΣ)

13. Χώρα
καταγωγής

14. Ποσ$τητα 15. Αξία
(2) (5)
(3)

16. Είδος της διενεργηθείσας επεξεργασίας ή µεταποίησης
17. Παρατηρήσεις
18. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Πιστοποιίται της ακριβείας της δήλωσης:
Παραστατικ$ ...................................
Έντυπο ................................... Αριθ. ............
Τελωνείο .......................... ......................................
Ηµεροµηνία

19. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Ο υπογεγραµµένος δηλώνω $τι οι πληροφορίες που
περιέχονται στο πάρον δελτίο είναι ακριβείς.

(Τ$πος και ηµεροµηνία)

Eπίσηµη
Σφραγίδα
..............................................
(υπογραφή)
(1) (2) (3) (4) (5) Βλ. τις υποσηµειώσεις στην οπίσθια $ψη

..................... ........................................... ....................
(υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο υπογεγραµµένος τελωνειακς υπάλληλος ζητώ
τον έλεγχο της αυθεντικτητας και της ακρίβειας
του παρντος δελτίου πληροφοριών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ
O έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί τι
το παρν δελτίο πληροφοριών:
α) εξεδθη πράγµατι απ το αναφερµενο τελωνείο και τα
στοιχεία που περιλαµβάνει είναι ακριβή (*)
β) δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες προϋποθέσεις
αυθεντικτητας και ακρίβειας (βλ. τις σηµειώσεις) (*)

............................................................................................
(Τπος και ηµεροµηνία)

Eπίσηµη
Σφραγίδα

.............................................................................................
(Τπος και ηµεροµηνία)

Eπίσηµη
Σφραγίδα
................................................................................
(υπογραφή υπαλλήλου)

....................................................................
(υπογραφή υπαλλήλου)

(*) ∆ιαγράφεται , τι δεν ισχύει.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
()
(2)
(3)
(4)

-νοµα ή εταιρική επωνυµία και πλήρης διεύθυνση.
Προαιρετική µνεία.
Χιλιγραµµο, εκατλιτρο, κυβικ µέτρο και άλλα µέτρα µέτρησης.
Οι συσκευασίες θεωρούνται ένα σύνολο µε τα εµπορεύµατα που περιέχουν. Αυτή
η διάταξη δεν εφαρµζεται πάντως στις συσκευές που δεν είναι συνήθους
χρήσεως για το συσκευασµένο προϊν και που έχουν αξία χρησιµοποιήσεως
διαρκούς χαρακτήρα, ανεξάρτητα απ τη λειτουργικτητα της συσκευασίας.
(5) Η αξία πρέπει να αναγράφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των καννων καταγωγής.
1
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Παρα΄ρτηµα VIII του πρωτοκο΄λλου 1
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
1.

Εµπορική ονοµασία του τελικού προϊÞντοσ,

2.

ΠροβλεπÞµενοσ ετήσιοσ Þγκοσ των εξαγωγών
προσ την ΚοινÞτητα (σε βάροσ, αριθµÞ τεµαχίων,
µέτρων ή άλλη µονάδα)

4.

ΠροβλεπÞµενοσ
συνολικÞσ
Þγκοσ
των
χρησιµοποιούµενων υλών καταγωγήσ τρίτων
χωρών

1.1. ∆ασµολογική κατάταξη (κωδικÞσ ΕΣ)

3.

Εµπορική ονοµασία των χρησιµοποιούµενων υλών
τρίτων χωρών
∆ασµολογική κατάταξη (κωδικÞσ ΕΣ)

5.

Αξία των χρησιµοποιούµενων υλών καταγωγήσ
τρίτων χωρών

6.

Αξία του τελικού προϊÞντοσ

7.

Εµπορική ονοµασία των χρησιµοποιούµενων υλών
καταγωγήσ κρατών ΑΚΕ, ΕΚ ή ΥΧΕ

8.

ΛÞγοι για τουσ οποίουσ ο κανÞνασ καταγωγήσ δεν
πληρούται για το τελικÞ προϊÞν

9.

Εµπορική ονοµασία των χρησιµοποιούµενων υλών
καταγωγήσ κρατών ΑΚΕ, ΕΚ ή ΥΧΕ

10.

ΠροβλεπÞµενοσ ετήσιοσ Þγκοσ των
χρησιµοποιούµενων υλών καταγωγήσ κρατών ΑΚΕ,
ΕΚ ή ΥΧΕ

11.

Αξία των χρησιµοποιούµενων υλών καταγωγήσ
ΑΚΕ, ΕΚ ή ΥΧΕ

12.

Επεξεργασίεσ ή µεταποιήσεισ υλών τρίτων χωρών
που πραγµατοποιούνται στην ΕΚ ή τισ ΥΧΕ χωρίσ
να αποκτάται η καταγωγή

13.

∆ιάρκεια τησ ζητούµενησ παρέκκλισησ

15.

∆οµή του εταιρικού κεφαλαίου τησ επιχείρησησ

16.

Αξία των επενδύσεων που έχουν πραγµαποποιηθεί
ή που πρÞκειται να πραγµατοποιηθούν

17.

Απασχολούµενο/προβλεπÞµενο προσωπικÞ

20.

Σκοπούµενεσ λύσεισ για να αποφευχθεί στο
µέλλον η ανάγκη παρέκκλισησ

21.

Παρατηρήσεισ

απÞ ............................ έωσ ...................................
14.

Λεπτοµερήσ περιγραφή των επεξεργασιών ή
µεταποιήσεων που πραγµατοποιούνται στα κράτη
ΑΚΕ:

18.

Προστιθέµενη αξία λÞγω των επεξεργασιών ή
µεταποιήσεων που πραγµατοποιούνται στα κράτη
ΑΚΕ:
18.1. ΕργατικÞ δυναµικÞ:
18.2. Γενικά έξοδα:
18.3. Άλλα:
19.

Άλλεσ υπάρχουσεσ πηγέσ εφοδιασµού για τισ
χρησιµοποιούµενεσ ύλεσ

L 317/202

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Εάν στισ θέσεισ που υπάρχουν στο έντυπο δεν υπάρχει αρκετÞσ χώροσ για την αναγραφή Þλων των χρήσιµων
πληροφοριών, µπορούν να επισυναφθούν συµπληρωµατικά φύλλα στο έντυπο. Στην περίπτωση αυτή καλÞ είναι να
σηµειώνεται στην αντίστοιχη θέση «βλέπε παράρτηµα».
2. ΕφÞσον είναι δυνατÞ, στο έντυπο πρέπει να επισυνάπτονται δείγµατα ή απεικονίσεισ (φωτογραφίεσ, σχέδια,
κατάλογοι, κ.λπ.) του τελικού προϊÞντοσ και των χρησιµοποιηθέντων υλικών.
3. Για κάθε προϊÞν που αφορά η δήλωση πρέπει να συµπληρώνεται χωριστÞ έντυπο.
Θέσεισ 3, 4, 5, 7: «Τρίτη χώρα» νοείται κάθε χώρα που δεν είναι κράτοσ AKE, κράτοσ µέλοσ τησ ΚοινÞτητασ ή YXE.
Θέση 12:

Εάν τα υλικά που κατάγονται απÞ τρίτη χώρα έχουν υποστεί επεξεργασία ή µεταποίηση στην
ΚοινÞτητα ή στισ YXE χωρίσ Þµωσ να αποκτήσουν την καταγωγή των χωρών αυτών, προτού
υποστούν νέα µεταποίηση στο κράτοσ AKE που ζητεί την παρέκκλιση, πρέπει να αναγράφεται η
επεξεργασία ή µεταποίηση που πραγµατοποιήθηκε στην ΚοινÞτητα ή στισ ΥΧΕ.

Θέση 13:

Πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξησ και η ηµεροµηνία λήξησ τησ προθεσµίασ µέσα στην
οποία µπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά EUR.1 στο πλαίσιο τησ παρέκκλισησ.

Θέση 18:

Πρέπει να αναγράφεται είτε το ποσοστÞ τησ προστιθέµενησ αξίασ επί τησ τιµήσ εκ του
εργοστασίου του προϊÞντοσ, είτε το χρηµατικÞ ποσÞ τησ προστιθέµενησ αξίασ κατά µονάδα
προϊÞντοσ.

Θέση 19:

Εάν υπάρχουν άλλεσ πηγέσ προµήθειασ υλικών, πρέπει να αναγράφονται. Επίσησ πρέπει να
αναγράφονται, εφÞσον είναι δυνατÞν, οι λÞγοι, κÞστουσ ή άλλοι, για τουσ οποίουσ δεν γίνεται
χρήση αυτών των πηγών.

Θέση 20:

Πρέπει να αναγράφονται οι περαιτέρω επενδύσεισ ή οι διάφοροι προµηθευτέσ που καθιστούν
αναγκαία την παρέκκλιση για περιορισµένο µÞνο διάστηµα.
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Παρα΄ρτηµα ΙΧ του πρωτοκο΄λλου 1
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 'Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΚΕ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 'Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα και ει΄δη απο΄ τα προϊο΄ντα αυτα΄ που υπα΄γονται στο τµη΄µα ΧΙ
Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Μαλλια΄, µη λαναρισµε΄να η΄ χτενισµε΄να
— καθαρισµε΄να απο΄ τις λιπαρε΄ς ουσι΄ες, µη επεξεργασµε΄να για
την αποµα΄κρυνση των φυτικω΄ν υλω΄ν (µη απανθρακωµε΄να)

Κατασκευη΄ απο΄ µη καθαρισµε΄να απο΄ τις λιπαρε΄ς ουσι΄ες µαλλια΄,
στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα απορρι΄µµατα απο΄ µαλλι΄, των
οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— επεξεργασµε΄να για την αποµα΄κρυνση των φυτικω΄ν υλω΄ν
(απανθρακωµε΄να)

Κατασκευη΄ απο΄ µαλλι΄ καθαρισµε΄νο απο΄ λιπαρε΄ς ουσι΄ες, µη
επεξεργασµε΄νο για την αποµα΄κρυνση των φυτικω΄ν υλω΄ν (µη
απανθρακωµε΄νο), του οποι΄ου η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει
το 50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 5103

Απορρι΄µµατα απο΄ µαλλι΄ η΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας η΄
χοντροειδει΄ς, επεξεργασµε΄να για την αποµα΄κρυνση των φυτικω΄ν
υλω΄ν

Κατασκευη΄ απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µαλλι΄ µη επεξεργασµε΄να για
την αποµα΄κρυνση των φυτικω΄ν υλω΄ν (µη απανθρακωµε΄να) των
οποι΄ων η αξι΄α δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ
του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

ex 5201

Βαµβα΄κι, µη λαναρισµε΄νο ου΄τε χτενισµε΄νο, λευκασµε΄νο

Κατασκευη΄ απο΄ ακατε΄ργαστο βαµβα΄κι του οποι΄ου η αξι΄α δεν
πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου
του προϊο΄ντος

5501 ΄εως 5507

ex κεφα΄λαιο 50 ΄εως
κεφα΄λαιο 55

Μη συνεχει΄ς συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς υφαντικε΄ς ΄νες
ι
— µη λαναρισµε΄νες η΄ χτενισµε΄νες η΄ µε α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες για νηµατοποι΄ηση

Κατασκευη΄ απο΄ χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικο΄ πολτο΄

— λαναρισµε΄νες η΄ χτενισµε΄νες η΄ α΄λλες

Κατασκευη΄ απο΄ χηµικε΄ς υ΄λες, υφαντικου΄ς πολτου΄ς η΄ απορρι΄µµατα του κωδικου΄ ΣΟ 5505

Νη΄µατα και µονο΄ινα νη΄µατα, α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα απο΄ χαρτι΄:

Κατασκευη΄ απο΄:
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες ου΄τε µε
α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση η΄
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς η΄
— απο΄ υ΄λες που χρησιµοποιου΄νται για την παραγωγη΄ χαρτιου΄

— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄:
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες ου΄τε µε
α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση η΄
— ακατε΄ργαστο µετα΄ξι η΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς η΄ µη συνεχει΄ς συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι
απορρι΄µµατα ινω΄ν, µη λαναρισµε΄να
ου΄τε χτενισµε΄να η΄ µε α΄λλο τρο΄πο παρασκευασµε΄να για
νηµατοποι΄ηση
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

η΄
Τυ΄πωση η΄ βαφη΄ νηµα΄των η΄ µονο΄ινων νηµα΄των, αλευ΄καστων η΄
προλευκασµε΄νων(1) που συνοδευ΄εται απο΄ προπαρασκευαστικε΄ς
εργασι΄ες τελειω΄µατος — τα στριµµε΄να η΄ ελαστικοποιηµε΄να
νη΄µατα δεν θεωρου΄νται σαν τε΄τοια ο΄ταν η αξι΄α των µη
καταγο΄µενων υλικω΄ν (περιλαµβανοµε΄νου του νη΄µατος) δεν
υπερβαι΄νει το 48 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος
— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄:
— φυσικε΄ς ΄νες,
ι
µη λαναρισµε΄νες ου΄τε κτενισµε΄νες ου΄τε µε
α΄λλο τρο΄πο επεξεργασµε΄νες για την κλω΄ση η΄
— ακατε΄ργαστο µετα΄ξι η΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι
— χηµικε΄ς υ΄λες η΄ υφαντικου΄ς πολτου΄ς η΄ µη συνεχει΄ς συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι
απορρι΄µµατα ινω΄ν, µη λαναρισµε΄να
ου΄τε χτενισµε΄να η΄ µε α΄λλο τρο΄πο παρασκευασµε΄να για
νηµατοποι΄ηση

Υφα΄σµατα, α΄λλα απο΄ τα υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄ χαρτι΄:
— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

5601

Βα΄τες απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες και ει΄δη απο΄ τις βα΄τες αυτε΄ς.
Υφαντικε΄ς ΄νες
ι µε µη΄κος που δεν υπερβαι΄νει τα 5 mm (χνου΄δι
απο΄ την επεξεργασι΄α των υφασµα΄των) κο΄µποι και σφαιρι΄δια απο΄
υφαντικε΄ς υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι

5602

Πιλη΄µατα, ΄εστω και εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄
µε απανωτε΄ς στρω΄σεις:
— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

5603

— εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς
στρω΄σεις

Εµποτισµο΄ς, επι΄χριση, επικα΄λυψη η΄ απανωτε΄ς στρω΄σεις πιλη΄µατος, αλευ΄καστου (3)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι

Υφα΄σµατα µη υφασµε΄να, ΄εστω και εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να,
επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς στρω΄σεις:
— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

— εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς
στρω΄σεις

Εµποτισµο΄ς, επι΄χριση, επικα΄λυψη η΄ απανωτε΄ς στρω΄σεις πιλη΄µατος, αλευ΄καστου (3)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι
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Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

5604

Νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ, επικαλυµµε΄να µε υφαντικα΄.
Υφαντικα΄ νη΄µατα, λουρι΄δες και παρο΄µοιες µορφε΄ς των κλα΄σεων
5404 η΄ 5405, εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄
επενδυµε΄να µε καουτσου΄κ η΄ πλαστικη΄ υ΄λη
— Νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ, επικαλυµµε΄να µε
υφαντικα΄.

Κατασκευη΄ απο΄ γυµνα΄ νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ µη
επικαλυµµε΄να µε υφαντικα΄

— α΄λλα

Εµποτισµο΄ς, επι΄χριση, επικα΄λυψη η΄ επε΄νδυση µε υφαντικα΄
νη΄µατα, λουρι΄δες και παρο΄µοιες µορφε΄ς, αλευ΄καστα

5607

Σπα΄γκοι, σχοινια΄ και χοντρα΄ σχοινια΄, πλεκτα΄ η΄ ο΄χι, ΄εστω
και εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ επενδυµε΄να µε
καουτσου΄κ η΄ πλαστικη΄ υ΄λη

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες,
ι
νη΄µατα απο΄ κοκοφοι΄νικα νη΄µατα η΄ µονο΄ινα
απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
συνεχει΄ς

5609

Ει΄δη απο΄ νη΄µατα, λουρι΄δες η΄ παρο΄µοιες µορφε΄ς των κωδικω΄ν
ΣΟ 5404 η΄ 5405 σπα΄γκοι, σχοινια΄ η΄ χοντρα΄ σχοινια΄ που δεν
κατονοµα΄ζονται ου΄τε και περιλαµβα΄νονται αλλου΄

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες,
ι
νη΄µατα απο΄ κοκοφοι΄νικα νη΄µατα η΄ µονο΄ινα
απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
συνεχει΄ς

5704

Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες:

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι

ex Kεφα΄λαιο 58

Υφα΄σµατα ειδικα΄, υφαντικε΄ς φουντωτε΄ς επιφα΄νειες, δαντε΄λες,
ει΄δη επι΄στρωσης, ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς, κεντη΄µατα.
— κεντη΄µατα σε το΄πια, σε ταινι΄ες η΄ σε αυτοτελη΄ διακοσµητικα΄
σχε΄δια (κωδικο΄ς ΣΟ 5810)

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει το 50 % της τιµη΄ς εκ του
εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

— εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα, απο΄ πι΄ληµα η΄ µη
υφασµε΄να υφα΄σµατα

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

5901

Υφα΄σµατα επιχρισµε΄να µε κο΄λλα η΄ µε αµυλω΄δεις ουσι΄ες, των
τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη βιβλιοδεσι΄α, χαρτοδεσι΄α,
κατασκευη΄ θηκω΄ν η΄ παρο΄µοιες χρη΄σεις. Υφα΄σµατα για ιχνογρα΄φηση η΄ διαφανη΄ για το σχε΄διο· υφα΄σµατα παρασκευασµε΄να για
τη ζωγραφικη΄. Υφα΄σµατα που ΄εχουν σκληρυνθει΄ µε γοµα΄ρισµα
και παρο΄µοια υφα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για
την πιλοποιι΄α

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα:

5902

Επι΄πεδες επιφα΄νειες υφασµε΄νες για επι΄σωτρα µε πεπιεσµε΄νο
αε΄ρα, που παι΄ρνονται απο΄ νη΄µατα υψηλη΄ς αντοχη΄ς απο΄ να΄ιλον
η΄ απο΄ α΄λλα πολυαµι΄δια, πολυεστε΄ρες η΄ ρεγιο΄ν βισκο΄ζης:

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

5903

Υφα΄σµατα εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να η΄ επικαλυµµε΄να µε
πλαστικη΄ υ΄λη η΄ µε απανωτε΄ς στρω΄σεις απο΄ πλαστικη΄ υ΄λη, α΄λλα
απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 5902

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα:

η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)
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15.12.2000

Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

5904

Λινοτα΄πητες, ΄εστω και κοµµε΄νοι. Επενδυ΄σεις δαπε΄δων που
αποτελου΄νται απο΄ επι΄χρισµα η΄ επικα΄λυµµα που εφαρµο΄ζεται
πα΄νω σε υπο΄θεµα απο΄ υφαντικη΄ υ΄λη, ΄εστω και κοµµε΄νες

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα, απο΄ πι΄ληµα η΄ µη
υφασµε΄να υφα΄σµατα

5905

Επενδυ΄σεις τοι΄χων απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

5906

Υφα΄σµατα συνδυασµε΄να µε καουτσου΄κ, α΄λλα απο΄ εκει΄να της
κλα΄σης 5902:

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα πλεκτα΄ υφα΄σµατα η΄ απο΄ α΄λλα
αλευ΄καστα υφα΄σµατα

5907

'Αλλα υφα΄σµατα, εµποτισµε΄να η΄ επιχρισµε΄να. Οθο΄νες ζωγραφικη΄ς για σκηνικα΄ θεα΄τρων, παρασκευα΄σµατα εργαστηρι΄ων η΄
ανα΄λογες χρη΄σεις

Κατασκευη΄ απο΄ αλευ΄καστα υφα΄σµατα:

η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)
5908

Φιτι΄λια υφασµε΄να, πλεγµε΄να σε πλεξου΄δες η΄ πλεκτα΄, απο΄
υφαντικε΄ς υ΄λες, για λα΄µπες, καµινε΄τα, αναπτη΄ρες, κερια΄ η΄
παρο΄µοια. Αµι΄αντα φωτισµου΄ και σωληνοειδη΄ υφα΄σµατα πλεκτα΄
που χρησιµευ΄ουν για την κατασκευη΄ τους, ΄εστω και εµποτισµε΄να.

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

5909

Σωλη΄νες για αντλι΄ες και παρο΄µοιοι σωλη΄νες απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
΄εστω και µε εξοπλισµο΄ η΄ εξαρτη΄µατα απο΄ α΄λλες υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ ΄νες
ι

5910

Ιµα΄ντες µεταφορα΄ς η΄ µετα΄δοσης κι΄νησης απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες,
΄εστω και ενισχυµε΄νοι µε µε΄ταλλο η΄ α΄λλες υ΄λες

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ ΄νες
ι

5911

Προϊο΄ντα και ει΄δη υφαντουργικα΄ για τεχνικε΄ς χρη΄σεις, που
αναφε΄ρονται στη σηµει΄ωση 7 του κεφαλαι΄ου 59 της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας:

(*) Κεφα΄λαιο 60

— δι΄σκοι και κορω΄νες για στι΄λβωση α΄λλα απο΄ εκει΄να απο΄
πι΄ληµα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ απορρι΄µµατα υφασµα΄των η΄ ρα΄κη του
κωδικου΄ ΣΟ 6310

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα η΄ ΄νες
ι

Υφα΄σµατα πλεκτα΄
— τυπωτα΄ η΄ βαµµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Τυ΄πωση η΄ βα΄ψιµο αλευ΄καστων η΄ προλευκασµε΄νων υφασµα΄των,
που συνοδευ΄εται απο΄ εργασι΄ες παρασκευη΄ς η΄ τελειω΄µατος (1) (2)

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

(*) βλ. επι΄σης τα προϊο΄ντα που εξαιρου΄νται απο΄ τη διαδικασι΄α παρε΄κκλισης και απαριθµου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Χ.
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

Κεφα΄λαιο 61

Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης απο΄ υ΄φασµα πλεκτο΄:

Πλη΄ρης κατασκευη΄ (4)

— προερχο΄µενα απο΄ ραφη΄ η΄ α΄λλη συναρµολο΄γηση δυ΄ο η΄
περισσο΄τερων τεµαχι΄ων πλεκτω΄ν υφασµα΄των που ΄εχουν
κοπει΄ σε τεµα΄χια που παρα΄γονται ευθε΄ως σε σχη΄µατα

(*) ex Kεφα΄λαιο 62

6213 και 6214

— α΄λλα

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης απο΄ υ΄φασµα πλεκτο΄:
µε εξαι΄ρεση τα προϊο΄ντα των κωδικω΄ν ΣΟ 6213 και 6214 για
τα οποι΄α οι εφαρµοστε΄οι κανο΄νες αναφε΄ρονται πιο κα΄τω:

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα (*)

— τελειωµε΄να η΄ πλη΄ρη

Πλη΄ρης κατασκευη΄ (4)

— ατελη΄ η΄ ηµιτελη΄

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

Μαντη΄λια και µαντιλα΄κια τσε΄πης, σα΄λια, σα΄ρπες, µαντη΄λια του
λαιµου΄ (φουλα΄ρια), καλυ΄µµατα µυ΄της, κασκο΄λ, µαντη΄λες, βε΄λα
και βελα΄κια και παρο΄µοια ει΄δη:
— κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα των οποι΄ων η αξι΄α δεν
υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος (*)

— α΄λλα

6301 ΄εως ex
6306

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

Κλινοσκεπα΄σµατα, πανικα΄ κρεβατιου΄, τραπεζιου΄, καθαριο΄τητας
η΄ κουζι΄νας παραπετα΄σµατος εσωτερικα΄ κα΄θε ει΄δους για πο΄ρτες
και παρα΄θυρα υπερθε΄µατα παραπετασµα΄των και γυ΄ροι κρεβατιω΄ν· α΄λλα ει΄δη επι΄πλωσης, µε εξαι΄ρεση εκει΄να του κωδικου΄ ΣΟ
9494· Σα΄κοι και σακι΄δια συσκευασι΄ας· Καλυ΄µµατα εµπορευµα΄των, οχηµα΄των κ.λπ. και ει΄δη για κατασκη΄νωση·
— Απο΄ πι΄ληµα, η΄ µη υφασµε΄να υφα΄σµατα
— εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς
στρω΄σεις

Κατασκευη΄ απο΄ ΄νες
ι

— εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να, επικαλυµµε΄να η΄ µε απανωτε΄ς
στρω΄σεις

Εµποτισµο΄ς, επι΄χριση, επικα΄λυψη η΄ απανωτε΄ς στρω΄σεις πιλη΄µατος η΄ µη υφασµε΄νων υφασµα΄των αλευ΄καστων (3)

— α΄λλα
— υφα΄σµατα πλεκτα΄
— µη κεντηµε΄να

Πλη΄ρης κατασκευη΄ (4)

— Κεντηµε΄να

Πλη΄ρης κατασκευη΄ (4)
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να πλεκτα΄ υφα΄σµατα των οποι΄ων η
αξι΄α δεν υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

(*) βλ. επι΄σης τα προϊο΄ντα που εξαιρου΄νται απο΄ τη διαδικασι΄α παρε΄κκλισης και απαριθµου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Χ.
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση η οποι΄α προσδι΄δει σε µη καταγο΄µενες υ΄λες
το χαρακτη΄ρα προϊο΄ντος καταγωγη΄ς

(1)

(2)

(3)

— µη πλεκτα΄ υφα΄σµατα
— µη κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

— Κεντηµε΄να

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα
η΄
Κατασκευη΄ απο΄ µη κεντηµε΄να υφα΄σµατα των οποι΄ων η αξι΄α δεν
υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του προϊο΄ντος

6307

6308

'Αλλα ΄ετοιµα ει΄δη απο΄ υφα΄σµατα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα αχνα΄ρια απο΄ τις βεντα΄λιες και τα αλεξι΄πυρα χειρο΄ς των
σκελετω΄ν αυτω΄ν και µερω΄ν των σκελετω΄ν του
— υφα΄σµατα για τον καθαρισµο΄ πατωµα΄των, πιατο΄πανα, ξεσκονιστη΄ρια και παρο΄µοια ει΄δη

Κατασκευη΄ απο΄ νη΄µατα

— α΄λλα

Κατασκευη΄ κατα΄ την οποι΄α η αξι΄α ο΄λων των χρησιµοποιου΄µενων
υλω΄ν δεν υπερβαι΄νει το 40 % της τιµη΄ς εκ του εργοστασι΄ου του
προϊο΄ντος

Συνδυασµοι΄ που αποτελου΄νται απο΄ τεµα΄χια υφασµα΄των και
νη΄µατα, ΄εστω και µε εξαρτη΄µατα, για την κατασκευη΄ ταπη΄των,
ειδω΄ν επι΄στρωσης (ταπετσαρι΄ες), κεντηµε΄νων τραπεζοµα΄ντηλων
η΄ πετσετω΄ν η΄ παρο΄µοιων υφαντουργικω΄ν ειδω΄ν, σε συσκευασι΄ες
για τη λιανικη΄ πω΄ληση

Ενσωµα΄τωση σε συ΄νολο στο οποι΄ο η συνολικη΄ αξι΄α των µη
καταγο΄µενων, ενσωµατωµε΄νων ειδω΄ν δεν υπερβαι΄νει το 25 %
της τιµη΄ς εργοστασι΄ου του συνδυασµου΄

(1) Ο ο΄ρος «προλευκασµε΄να», που χρησιµοποιει΄ται στον πι΄νακα του παραρτη΄µατος ΙΧ για να χαρακτηρι΄σει το στα΄διο επεξεργασι΄ας που απαιτει΄ται ο΄ταν χρησιµοποιου΄νται
ορισµε΄νες µη καταγο΄µενες υ΄λες, ισχυ΄ει για ορισµε΄να νη΄µατα, υφαντα΄ και πλεκτα΄ υφα΄σµατα που ΄εχουν υποστει΄ απλω΄ς ΄ενα πλυ΄σιµο µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της νηµατοποι΄ησης
η΄ της υ΄φανσης.
(2) Ωστο΄σο, για να θεωρηθει΄ ως επεξεργασι΄α η΄ µεταποι΄ηση που προσδι΄δει την καταγωγη΄ η θερµοεκτυ΄πωση πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ εκτυ΄πωση του χαρτιου΄ µεταφορα΄ς.
(3) Οι ο΄ροι «εµποτισµο΄ς, επι΄χριση, επικα΄λυψη η΄ απανωτε΄ς στρω΄σεις» δεν καλυ΄πτουν τις εργασι΄ες που αποσκοπου΄ν µο΄νο στην ΄ενωση των υφασµα΄των.
(4) Ο ο΄ρος «πλη΄ρης κατασκευη΄» που χρησιµοποιει΄ται στον πι΄νακα του παραρτη΄µατος ΙΧ σηµαι΄νει ο΄τι πρε΄πει να γι΄νουν ο΄λες οι εργασι΄ες που ακολουθου΄ν µετα΄ την κοπη΄ των
υφασµα΄των η΄ την απευθει΄ας διαµο΄ρφωση σε σχη΄µατα των πλεκτω΄ν υφασµα΄των.
Εντου΄τοις, η µη εκτε΄λεση µιας η΄ περισσοτε΄ρων εργασιω΄ν τελειω
΄ µατος δεν ΄εχει σαν αποτε΄λεσµα απαραι΄τητα την απω΄λεια του συνολικου΄ χαρακτη΄ρα της κατασκευη΄ς. Ως
παραδει΄γµατα εργασιω΄ν τελειω΄µατος αναφε΄ρονται:
— η τοποθε΄τηση κουµπιω
΄ ν η΄/και α΄λλων συνδετικω΄ν µε΄σων,
— η κατασκευη΄ κουµπο΄τρυπων,
— το τελει΄ωµα των α΄κρων παντελονιω
΄ ν και µανικιω΄ν η΄ στρι΄φωµα στις φου΄στες και τα φορε΄µατα,
— η τοποθε΄τηση στολισµα΄των και εξαρτηµα΄των ο΄πως τσε΄πες, ετικε΄τες, ση΄µατα, κ.λπ.,
— το σιδε΄ρωµα και α΄λλη προετοιµασι΄α ρου΄χων που προ΄κειται να πωληθου΄ν ως ΄ετοιµα.

΄ µατος — Ειδικε΄ς περιπτω
΄ σεις
Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες τελειω
Σε ορισµε΄νες ειδικε΄ς διαδικασι΄ες κατασκευη΄ς, η σηµασι΄α των εργασιω΄ν τελειω΄µατος ει΄ναι δυνατο΄ν να αποδειχθει΄ το΄σο µεγα΄λη, ω΄στε οι εν λο΄γω εργασι΄ες να
πρε΄πει να θεωρηθου΄ν ο΄τι υπερβαι΄νουν το ο΄ριο του απλου΄ τελειω΄µατος. Στις ειδικε΄ς αυτε΄ς περιπτω΄σεις, η µη περα΄τωση των εργασιω΄ν τελειω΄µατος ΄εχει ως
αποτε΄λεσµα να χα΄νει η κατασκευη΄ το χαρακτη΄ρα της πληρο΄τητας.
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Παρα΄ρτηµα Χ του πρωτοκο΄λλου 1
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90

Φανε΄λες τυ΄που τζε΄ρσεϋ, πουλο΄βερ, γιλε΄κα, συνδυασµοι΄ µπλου΄ζας και φου΄στας, κα΄ρντιγκαν, bed-jackets
και πουλο΄βερ τυ΄που τζα΄µπερ (α΄λλα απο΄ τις ζακε΄τες), α΄νορακ, µπλουζο΄ν, waister jackets
και παρο΄µοια ει΄δη, πλεκτα΄ µε βελο΄να η΄ βελονα΄κι.

6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Υφασµε΄να παντελο΄νια µε΄χρι το γο΄νατο, παντελο΄νια κοντα΄ (σορτς) α΄λλα απο΄ εκει΄να για το µπα΄νιο και παντελο΄νια (στα οποι΄α
περιλαµβα΄νονται και slacks
), για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια. υφασµε΄να παντελο΄νια και slacks
, απο΄ µαλλι΄, απο΄ βαµβα΄κι η΄ απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια. κα΄τω µε΄ρη απο΄ φο΄ρµες αθλητικε΄ς (προπο΄νησης) µε
φο΄δρα α΄λλα απο΄ εκει΄να της κατηγορι΄ας 16 η΄ 29, απο΄ βαµβα΄κι η΄ απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι
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Παρα΄ρτηµα ΧΙ του πρωτοκο΄λλου 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
Βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Αλα΄τι (στο οποι΄ο περιλαµβα΄νεται και το επιτραπε΄ζιο και το µετουσιωµε΄νο
αλα΄τι)

Φωσφινικα΄ (υποφωσφορω΄δη), φωσφονικα΄ (φωσφορω΄δη)

2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99
Με΄ταλλα αλκαλι΄ων και αλκαλικω΄ν γαιω΄ν· µε΄ταλλα σπανι΄ων γαιω΄ν
2805 11 00
2805 19 00
2805 21 00
2805 22 00
2805 30 10
2805 30 90
2805 40 10
Αµµωνι΄α α΄νυδρη η΄ σε υδατικο΄ δια΄λυµα
2814 10 00
2814 20 00
Υδροξει΄διο του νατρι΄ου (καυστικη΄ σο΄δα)
2815 11 00
2815 12 00
Οξει΄διο του ψευδαργυ΄ρου. Υπεροξει΄διο του ψευδαργυ΄ρου
2817 00 00
Τεχνητο΄ κορου΄νδιο
2818 10 00
2818 20 00
2818 30 00
Οξει΄δια και υδροξει΄δια του χρωµι΄ου
2819 10 00
2819 90 00
Οξει΄δια του µαγγανι΄ου
2820 10 00
2820 90 00
Οξει΄δια του τιτανι΄ου
2823 00 00
Υδραζι΄νη και υδροξυλαµι΄νη
2825 80 00
Χλωριου΄χα, οξυχλωριου΄χα και υδροξυχλωριου΄χα
2827 10 00
Θειου΄χα· πολυθειου΄χα
2830 10 00

2835 10 00
2835 22 00
2835 23 00
2835 24 00
2835 25 10
2835 25 90
2835 26 10
2835 26 90
2835 29 10
2835 29 90
2835 31 00
2835 39 10
2835 39 30
2835 39 70
Ανθρακικα΄· υπεροξοανθρακικα΄ (υπερανθρακικα΄)
2836 20 00
2836 40 00
2836 60 00
'Αλατα των οξοµεταλλικω΄ν η΄ υπεροξοµεταλλικω΄ν οξε΄ων
2841 61 00
Ραδιενεργα΄ χηµικα΄ στοιχει΄α
2844 30 11
2844 30 19
2844 30 51
Ισο΄τοπα α΄λλα απο΄ εκει΄να της κλα΄σης 2844
2845 10 00
2845 90 10
Καρβι΄δια, καθορισµε΄νης η΄ µη χηµικη΄ς συ΄στασης
2849 20 00
2849 90 30
Υδρι΄δια, νιτρι΄δια, αζωτι΄δια, πυριτι΄δια και βορι΄δια
2850 00 70
Υδρογονα΄νθρακες κυκλικοι΄
2902 50 00
Παρα΄γωγα αλογονωµε΄να των υδρογονανθρα΄κων
2903 11 00
2903 12 00
2903 13 00
2903 14 00
2903 15 00
2903 16 00
2903 19 10
2903 19 90
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
2903 21 00
2903 23 00
2903 29 00
2903 30 10
2903 30 31
2903 30 33
2903 30 38
2903 30 90
2903 41 00
2903 42 00
2903 43 00
2903 44 10
2903 44 90
2903 45 10
2903 45 15
2903 45 20
2903 45 25
2903 45 30
2903 45 35
2903 45 40
2903 45 45
2903 45 50
2903 45 55
2903 45 90
2903 46 10
2903 46 20
2903 46 90
2903 47 00
2903 49 10
2903 49 20
2903 49 90
2903 51 90
2903 59 10
2903 59 30
2903 59 90
2903 61 00
2903 62 00
2903 69 10
2903 69 90

Αλκοο΄λες α΄κυκλες και τα αλογονωµε΄να σουλφονωµε΄να παρα΄γωγα΄ τους
2905 11 00
2905 12 00
2905 13 00
2905 14 10
2905 14 90
2905 15 00
2905 16 10
2905 16 90
2905 17 00
2905 19 10
2905 19 90
2905 22 10
2905 22 90
2905 29 10
2905 29 90
2905 31 00
2905 32 00
2905 39 10
2905 39 90
2905 41 00
2905 42 00
2905 49 10
2905 49 51
2905 49 59
2905 49 90
2905 50 10
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
2905 50 30
2905 50 99
Φαινο΄λες. Φαινο΄λες-αλκοο΄λες
2907 11 00
2907 15 00
2907 22 10
Αιθε΄ρες, αιθε΄ρες-αλκοο΄λες, αιθε΄ρες-φαινο΄λες
2909 11 00
2909 19 00
2909 20 00
2909 30 31
2909 30 39
2909 30 90
2909 41 00
2909 42 00
2909 43 00
2909 44 00
2909 49 10
2909 49 90
2909 50 10
2909 50 90
2909 60 00
Εποξει΄δια, εποξυαλκοο΄λες, εποξυφαινο΄λες και εποξυαιθε΄ρες
2910 20 00
Αλδεϋδες, ΄εστω και αν περιε΄χουν α΄λλες οξυγονου΄χες οµα΄δες
2912 41 00
2912 60 00
Κετο΄νες και κινο΄νες, ΄εστω και αν περιε΄χουν α΄λλες οξυγονου΄χες οµα΄δες
2914 11 00
2914 21 00
Οξε΄α µονοκαρβοξυλικα΄ α΄κυκλα κορεσµε΄να
2915 11 00
2915 12 00
2915 13 00
2915 21 00
2915 22 00
2915 23 00
2915 24 00
2915 29 00
2915 31 00
2915 32 00
2915 33 00
2915 34 00
2915 35 00
2915 39 10
2915 39 30
2915 39 50
2915 39 90
2915 40 00
2915 50 00
2915 60 10
2915 60 90
2915 70 15
2915 70 20
2915 70 25
2915 70 30
2915 70 80
2915 90 10
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2915 90 20
2915 90 80
Οξε΄α µονοκαρβοξυλικα΄ α΄κυκλα µη κορεσµε΄να
2916 12 10
2916 12 20
2916 12 90
2916 14 10
2916 14 90
Οξε΄α πολυκαρβοξυλικα΄, οι ανυδρι΄τες, τα αλογονι΄δια΄ τους
2917 11 00
2917 14 00
2917 35 00
2917 36 00
2917 37 00
Οξε΄α καρβοξυλικα΄ που περιε΄χουν συµπληρωµατικε΄ς οξυγονου΄χες οµα΄δες
2918 14 00
2918 15 00
2918 22 00
2918 90 00
Ενω΄σεις µε αµινικη΄ οµα΄δα
2921 11 10
2921 11 90
2921 12 00
2921 19 10
2921 19 30
2921 19 90
2921 21 00
2921 22 00
2921 29 00
2921 30 10
2921 30 90
2921 41 00
2921 42 10
2921 42 90
2921 43 10
2921 43 90
2921 44 00
2921 45 00
2921 49 10
2921 49 90
2921 51 10
2921 51 90
2921 59 00
Αµινοενω΄σεις µε οξυγονου΄χες οµα΄δες
2922 11 00
2922 12 00
2922 13 00
2922 19 00
2922 21 00
2922 22 00
2922 29 00
2922 30 00
2922 42 10
2922 43 00
2922 49 80
2922 50 00
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Ενω΄σεις µε καρβοξυαµιδικη΄ οµα΄δα
2924 21 10
2924 21 90
2924 29 30
Ενω΄σεις µε νιτριλικη΄ οµα΄δα
2926 10 00
2926 90 90
Θειοενω΄σεις οργανικε΄ς
2930 20 00
2930 90 12
2930 90 14
2930 90 16
'Αλλες ενω΄σεις οργανο-ανο΄ργανες
2931 00 40
Ενω΄σεις ετεροκυκλικε΄ς µο΄νο µε ετεροα΄τοµο(α) οξυγο΄νου
2932 12 00
2932 13 00
2932 21 00
Εvω΄σεις ετερoκυκλικε΄ς µε ετερoα΄τoµo(α) αζω΄τoυ
2933 61 00
Σουλφοναµι΄δες
2935 00 00
Λιπα΄σµατα ορυκτα΄ η΄ χηµικα΄ αζωτου΄χα
3102 10 10
3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 30 10
3102 30 90
3102 40 10
3102 40 90
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 90
3102 80 00
3102 90 00
Λιπα΄σµατα ορυκτα΄ η΄ χηµικα΄ φωσφορικα΄
3103 10 10
3103 10 90
Λιπα΄σµατα ορυκτα΄ η΄ χηµικα΄
3105 10 00
3105 20 10
3105 20 90
3105 30 10
3105 30 90
3105 40 10
3105 40 90
3105 51 00
3105 59 00
3105 60 10
3105 60 90
3105 90 91
3105 90 99
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Εκχυλι΄σµατα δεψικα΄ φυτικη΄ς προε΄λευσης

Πολυµερη΄ του στυρολι΄ου, σε αρχικε΄ς µορφε΄ς

3201 20 00
3201 90 20
'Αλλες χρωστικε΄ς υ΄λες
3206 11 00
3206 19 00
3206 20 00
3206 30 00
3206 41 00
3206 42 00
3206 43 00
3206 49 90
3206 50 00
'Ανθρακες ενεργοποιηµε΄νοι. Φυσικε΄ς ορυκτε΄ς υ΄λες ενεργοποιηµε΄νες
3802 10 00
3802 90 00

3903 11 00
3903 19 00
3903 20 00
3903 30 00
3903 90 00
Πολυµερη΄ του χλωριου΄χου βινυλι΄ου
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
3904 30 00
3904 40 00
3904 50 00
3904 61 90
3904 69 00
3904 90 00
Πολυµερη΄ του οξικου΄ βινυλι΄ου
3905 12 00

Εντοµοκτο΄να, ποντικοφα΄ρµακα, µυκητοκτο΄να, ζιζανιοκτο΄να
3808 10 20
3808 10 30
3808 30 11
3808 30 13
3808 30 15
3808 30 17
3808 30 21
3808 30 23
3808 30 27
3808 30 30
3808 30 90
Παρασκευα΄σµατα µε τηv ovoµασι΄α «επιταχυvτε΄ς βoυλκαvισµoυ΄». Συ΄νθετα
προϊο΄ντα για την πλαστικοποι΄ηση του καουτσου΄κ
3812 30 20
∆ιαλυτικα΄ και αραιωτικα΄ οργανικα΄ µει΄γµατα
3814 00 90
Αλκυλοβενζο΄λια σε µει΄γµατα και αλκυλοναφθαλε΄νια σε µει΄γµατα
3817 10 10
3817 10 50
3817 10 80
3817 20 00
Συvδετικα΄ παρασκευασµε΄vα για καλoυ΄πια η΄ πυρη΄vες χυτηρι΄oυ
3824 90 90
Πολυµερη΄ του αιθυλενι΄ου, σε αρχικε΄ς µορφε΄ς
3901 10 10
3901 10 90
3901 20 00
3901 30 00
3901 90 00
Πολυµερη΄ του προπυλενι΄ου η΄ α΄λλων ολεφινω΄ν
3902 10 00
3902 20 00
3902 30 00
3902 90 00

Πολυακετα΄λες, α΄λλοι πολυαιθε΄ρες και ρητι΄νες-εποξει΄δια
3907 20 19
3907 20 90
3907 60 90
3907 91 10
3907 91 90
3907 99 10
3907 99 90
'Αλλες πλα΄κες, φυ΄λλα, µεµβρα΄νες, ταινι΄ες και λουρι΄δες
3920 10 22
3920 10 28
3920 10 40
3920 10 80
3920 20 21
3920 20 29
3920 20 71
3920 20 79
3920 20 90
3920 30 00
3920 41 11
3920 41 19
3920 41 91
3920 41 99
3920 42 11
3920 42 19
3920 42 91
3920 42 99
3920 51 00
3920 59 00
3920 61 00
3920 62 10
3920 62 90
3920 63 00
3920 69 00
3920 71 11
3920 71 19
3920 71 90
3920 72 00
3920 73 10
3920 73 50
3920 73 90
3920 79 00
3920 91 00
3920 92 00
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3920 93 00
3920 94 00
3920 99 11
3920 99 19
3920 99 50
3920 99 90
'Αλλες πλα΄κες, φυ΄λλα, µεµβρα΄νες, ταινι΄ες και λουρι΄δες
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Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 10
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00

3921 90 19
Ει΄δη µεταφορα΄ς η΄ συσκευασι΄ας
3923 21 00
Επι΄σωτρα αναγοµωµε΄να η΄ µεταχειρισµε΄να, απο΄ καουτσου΄κ
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
Αεροθα΄λαµοι, απο΄ καουτσου΄κ
4013 10 10
4013 10 90
4013 20 00
4013 90 10
4013 90 90
∆ε΄ρµατα αποτριχωµε΄να βοοειδω΄ν και δε΄ρµατα αποτριχωµε΄να µονο΄πλων
4104 10 91
4104 10 95
4104 10 99
4104 21 00
4104 22 90
4104 29 00
4104 31 11
4104 31 19
4104 31 30
4104 31 90
4104 39 10
4104 39 90
∆ε΄ρµατα αποτριχωµε΄να προβατοειδω΄ν
4105 20 00
∆ε΄ρµατα αποτριχωµε΄να α΄λλων ζω΄ων
4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10
4107 90 90
∆ε΄ρµατα κατεργασµε΄να µε λα΄δι (στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται και το
συνδυασµε΄νο δε΄ρµα αγριοκα΄τσικου)
4108 00 10
4108 00 90
∆ε΄ρµατα βερνικωµε΄να (λουστρι΄νια) η΄ επιστρωµε΄να
4109 00 00
∆ε΄ρµα ανασχηµατισµε΄νο, µε βα΄ση το δε΄ρµα η΄ τις ΄νες
ι του δε΄ρµατος
4111 00 00

Πλα΄κες-διαφρα΄γµατα απο΄ µικρα΄ τεµα΄χια και παρο΄µοιες πλα΄κες-διαφρα΄γµατα απο΄ ξυ΄λο
4410 11 00
4410 19 10
4410 19 30
4410 19 50
4410 19 90
4410 90 00
Πλα΄κες-διαφρα΄γµατα απο΄ ΄νες
ι ξυ΄λου η΄ α΄λλες ξυλω΄δεις υ΄λες
4411 11 00
4411 19 00
4411 21 00
4411 29 00
4411 31 00
4411 39 00
4411 91 00
4411 99 00
Ξυλει΄α σε φυ΄λλα πολυ΄στρωτα αντικολλητα΄, (κο΄ντρα-πλακε΄), ξυλει΄α σε
φυ΄λλα επικολλητα΄ απλα΄ και παρο΄µοια ξυλει΄α σε απανωτα΄ φυ΄λλα
4412 13 11
4412 13 19
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29 20
4412 29 80
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
Τεχνουργη΄µατα ξυλουργικη΄ς και τεµα΄χια σκελετω΄ν για οικοδοµε΄ς απο΄
ξυ΄λο
4418 10 10
4418 10 50
4418 10 90
4418 20 10
4418 20 50
4418 20 80
4418 30 10
4418 90 10
Ξυλει΄α µε ενσωµατωµε΄νες ψηφι΄δες και ξυλει΄α µε κολληµε΄να διακοσµητικα΄
στοιχει΄α. Μικρα΄ κιβω΄τια, θη΄κες
4420 90 11
4420 90 19
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Τεχνουργη΄µατα απο΄ φυσικο΄ φελλο΄
4503 10 10
4503 10 90
4503 90 00
Πλεξου΄δες και παρο΄µοια ει΄δη απο΄ πλεκτικε΄ς υ΄λες
4601 99 10
Τεχνουργη΄µατα καλαθοποιι΄ας
4602 90 10
Κατα΄στιχα, λογιστικα΄ βιβλι΄α, σηµειωµατα΄ρια (σηµειω΄σεων, παραγγελιω΄ν)
4820 10 30
Λευκω΄µατα η΄ βιβλι΄α µε εικο΄νες και λευκω΄µατα για ιχνογρα΄φηση η΄
χρωµατισµο΄, για παιδια΄
4903 00 00
Χαρτογραφικα΄ τεχνουργη΄µατα κα΄θε ει΄δους
4905 10 00
Χαλκοµανι΄ες κα΄θε ει΄δους
4908 10 00
4908 90 00
Ταχυδροµικα΄ δελτα΄ρια τυπωµε΄να η΄ εικονογραφηµε΄να. ∆ελτα΄ρια τυπωµε΄να
4909 00 10
4909 00 90
Ηµερολο΄για κα΄θε ει΄δους, τυπωµε΄να, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα
µπλοκ ηµερολογι΄ων
4910 00 00
'Αλλα ΄εντυπα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι εικο΄νες
4911 10 10
4911 10 90
4911 91 80
4911 99 00
Νη΄µατα απο΄ µετα΄ξι (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι)
5004 00 10
5004 00 90
Νη΄µατα απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι, µη συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄
πω΄ληση
5005 00 10
5005 00 90
Νη΄µατα απο΄ µετα΄ξι η΄ απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι, συσκευασµε΄να για τη
λιανικη΄ πω΄ληση
5006 00 10
5006 00 90
Υφα΄σµατα απο΄ µετα΄ξι η΄ απο΄ απορρι΄µµατα απο΄ µετα΄ξι
5007 10 00
5007 20 11
5007 20 19
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5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
Νη΄µατα απο΄ µαλλι΄ λαναρισµε΄νο, µη συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄ πω΄ληση
5106 10 10
5106 10 90
5106 20 11
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
Νη΄µατα απο΄ µαλλι΄ χτενισµε΄νο, µη συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄ πω΄ληση
5107 10 10
5107 10 90
5107 20 10
5107 20 30
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
Νη΄µατα απο΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας, λαναρισµε΄να η΄ χτενισµε΄να, µη
συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄ πω΄ληση
5108 10 10
5108 10 90
5108 20 10
5108 20 90
Νη΄µατα απο΄ µαλλι΄ η΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας, συσκευασµε΄να για τη
λιανικη΄ πω΄ληση
5109 10 10
5109 10 90
5109 90 10
5109 90 90
Νη΄µατα απο΄ τρι΄χες χοντροειδει΄ς η΄ απο΄ χοντρο΄τριχες (χαι΄της και ουρα΄ς
µονο΄πλων η΄ βοοειδω΄ν)
5110 00 00
Υφα΄σµατα απο΄ µαλλι΄ λαναρισµε΄νο η΄ απο΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας
λαναρισµε΄νες
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
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5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
Υφα΄σµατα απο΄ µαλλι΄ χτενισµε΄νο η΄ απο΄ τρι΄χες εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας
χτενισµε΄νες
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 30
5112 30 90
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
Υφα΄σµατα απο΄ τρι΄χες χοντροειδει΄ς η΄ απο΄ χοντρο΄τριχες (χαι΄της και ουρα΄ς
µονο΄πλων η΄ βοοειδω΄ν)
5113 00 00
Νη΄µατα για ρα΄ψιµο απο΄ βαµβα΄κι, ΄εστω και συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄
πω΄ληση
5204 11 00
5204 19 00
5204 20 00
Νη΄µατα απο΄ βαµβα΄κι (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο)
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 26 00
5205 27 00
5205 28 00
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 46 00
5205 47 00
5205 48 00
Νη΄µατα απο΄ βαµβα΄κι (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο)
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
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5206 23 00
5206 24 00
5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90
Νη΄µατα απο΄ βαµβα΄κι (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο), συσκευασµε΄να
για τη λιανικη΄ πω΄ληση
5207 10 00
5207 90 00
Νη΄µατα απο΄ λινα΄ρι
5306 10 11
5306 10 19
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
Νη΄µατα απο΄ α΄λλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς ΄νες·
ι
νη΄µατα απο΄ χαρτι΄
5308 20 10
5308 20 90
5308 30 00
5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19
5308 90 90
Υφα΄σµατα απο΄ λινα΄ρι
5309 11 11
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
Υφα΄σµατα απο΄ γιου΄τα η΄ α΄λλες υφαντικε΄ς ΄νες
ι πoυ πρoε΄ρχovται απο΄ τo
εσωτερικο΄ τoυ φλoιoυ΄ βι΄βλoυ
5310 10 10
5310 10 90
5310 90 00
Υφα΄σµατα απο΄ α΄λλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς ΄νες
ι
5311 00 10
5311 00 90
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Νη΄µατα για ρα΄ψιµο απο΄ ΄νες
ι συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς, συνεχει΄ς

Νη΄µατα απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες,
ι
συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα
για ρα΄ψιµο)

5401 10 11
5401 10 19
5401 10 90
5401 20 10
5401 20 90
Νη΄µατα απο΄ ΄νες
ι συνθετικε΄ς συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο)
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 41 10
5402 41 30
5402 41 90
5402 42 00
5402 43 10
5402 43 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
Νη΄µατα απο΄ ΄νες
ι τεχνητε΄ς συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο),
5403 10 00
5403 20 10
5403 20 90
5403 31 00
5403 32 00
5403 33 10
5403 33 90
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00

5406 10 00
5406 20 00
Υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς
5407 10 00
5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 10
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
Υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
∆ε΄σµες απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς
5501 10 00
5501 20 00
5501 30 00
5501 90 00

Νη΄µατα µονο΄ινα συνθετικα΄ 67 decitex η΄ περισσο΄τερο
5404 10 10
5404 10 90
5404 90 11
5404 90 19
5404 90 90
Νη΄µατα µονο΄ινα τεχνητα΄ 67 decitex η΄ περισσο΄τερο
5405 00 00

∆ε΄σµες απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι συνεχει΄ς
5502 00 10
5502 00 90
Συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς, που δεν ει΄ναι λαναρισµε΄νες, χτενισµε΄νες η΄ µε
α΄λλο τρο΄πο παρασκευασµε΄νες
5503 10 11
5503 10 19
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5503 10 90
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5503 90 10
5503 90 90
Τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς, που δεν ει΄ναι λαναρισµε΄νες, χτενισµε΄νες η΄ µε
α΄λλο τρο΄πο παρασκευασµε΄νες
5504 10 00
5504 90 00
Απορρι΄µµατα απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα απορρι΄µµατα της κλω΄σης, τα απορρι΄µµατα νηµα΄των και τα ξεφτι΄δια)
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
5505 20 00
Συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς, λαναρισµε΄νες, χτενισµε΄νες η΄ µε α΄λλο τρο΄πο
παρασκευασµε΄νες
5506 10 00
5506 20 00
5506 30 00
5506 90 10
5506 90 91
5506 90 99
Τεχνητε΄ς ΄νες
ι
µη συνεχει΄ς, λαναρισµε΄νες, χτενισµε΄νες η΄ µε α΄λλο τρο΄πο
παρασκευασµε΄νες
5507 00 00
Νη΄µατα για ρα΄ψιµο απο΄ ΄νες
ι συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς, µη συνεχει΄ς
5508 10 11
5508 10 19
5508 10 90
5508 20 10
5508 20 90
Νη΄µατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο)
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00

15.12.2000

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00
Νη΄µατα απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα για ρα΄ψιµο)
5510 11 00
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00
Νη΄µατα απο΄ συνθετικε΄ς η΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς (α΄λλα απο΄ τα νη΄µατα
για ρα΄ψιµο)
5511 10 00
5511 20 00
5511 30 00
Βα΄τες απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες και ει΄δη απο΄ τις βα΄τες αυτε΄ς
5601 10 10
5601 10 90
5601 21 10
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 00
5601 30 00
Πιλη΄µατα, ΄εστω και εµποτισµε΄να
5602 10 11
5602 10 19
5602 10 31
5602 10 35
5602 10 39
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 10
5602 29 90
5602 90 00
Μη υφασµε΄να υφα΄σµατα, ΄εστω και εµποτισµε΄να
5603 11 10
5603 11 90
5603 12 10
5603 12 90
5603 13 10
5603 13 90
5603 14 10
5603 14 90
5603 91 10
5603 91 90
5603 92 10
5603 92 90
5603 93 10
5603 93 90
5603 94 10
5603 94 90
Νη΄µατα και σχοινια΄ απο΄ καουτσου΄κ, επικαλυµµε΄να µε υφαντικα΄
5604 10 00
5604 20 00
5604 90 00
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Μεταλλικε΄ς κλωστε΄ς και νη΄µατα επιµεταλλωµε΄να, ΄εστω και περιτυλιγµε΄να
µε α΄λλα νη΄µατα

Ει΄δη κορδελοποιι΄ας

5605 00 00
Νη΄µατα περιτυλιγµε΄να µε α΄λλα νη΄µατα απο΄ υφαντικε΄ς ΄νες,
ι
λουρι΄δες
5606 00 10
5606 00 91
5606 00 99
Ει΄δη απο΄ νη΄µατα, λουρι΄δες
5609 00 00
Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
5701 10 10
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
Βελου΄δα και πλου΄σες υφασµε΄να και υφα΄σµατα απο΄ σενι΄λλη
5801 10 00
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5801 90 10
5801 90 90
Υφα΄σµατα φλοκωτα΄ σπογγω΄δους µορφη΄ς
5802 11 00
5802 19 00
5802 20 00
5802 30 00
Υφα΄σµατα µε υ΄φανση γα΄ζας, α΄λλα απο΄ τα ει΄δη κορδελοποιι΄ας
5803 10 00
5803 90 10
5803 90 30
5803 90 50
5803 90 90
Του΄λια και α΄λλα δικτυωτα΄ υφα΄σµατα, στα οποι΄α δεν περιλαµβα΄νονται τα
υφασµε΄να
5804 10 11
5804 10 19
5804 10 90
5804 21 10
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00

5806 10 00
5806 20 00
5806 31 10
5806 31 90
5806 32 10
5806 32 90
5806 39 00
5806 40 00
Ετικε΄τες, εµβλη΄µατα και παρο΄µοια ει΄δη απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
5807 10 10
5807 10 90
5807 90 10
5807 90 90
Ταινιοπλε΄γµατα σε το΄πια. Ει΄δη ταινιοπλεκτικη΄ς και ανα΄λογα ει΄δη διακοσµητικα΄
5808 10 00
5808 90 00
Υφα΄σµατα απο΄ νη΄µατα απο΄ µε΄ταλλο και υφα΄σµατα
5809 00 00
Κεντη΄µατα σε το΄πια, σε ταινι΄ες η΄ σε αυτοτελη΄ διακοσµητικα΄ σχε΄δια
5810 10 10
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 10
5810 92 90
5810 99 10
5810 99 90
Υφαντουργικα΄ προϊο΄ντα σε το΄πια
5811 00 00
Υφα΄σµατα επιχρισµε΄να µε κο΄λλα
5901 10 00
5901 90 00
Φυ΄λλα υφασµε΄να για επι΄σωτρα µε πεπιεσµε΄νο αε΄ρα, που λαµβα΄νονται απο΄
νη΄µατα υψηλη΄ς αντοχη΄ς απο΄ να΄υλον
5902 10 10
5902 10 90
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
Υφα΄σµατα εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να η΄ επικαλυµµε΄να
5903 10 10
5903 10 90
5903 20 10
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
Λινοτα΄πητες, ΄εστω και κοµµε΄νοι

Ει΄δη επι΄στρωσης υφασµε΄να µε το χε΄ρι, τυ΄που Γκοµπλε΄ν
5805 00 00
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5904 91 90
5904 92 00
Επενδυ΄σεις τοι΄χων απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
5905 00 10
5905 00 31
5905 00 39
5905 00 50
5905 00 70
5905 00 90
Υφα΄σµατα συνδυασµε΄να µε καουτσου΄κ
5906 10 10
5906 10 90
5906 91 00
5906 99 10
5906 99 90
'Αλλα υφα΄σµατα εµποτισµε΄να, επιχρισµε΄να η΄ επικαλυµµε΄να
5907 00 10
5907 00 90
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Παλτα΄, κοντα΄ παλτα΄, κα΄πες, α΄νορακ, µπλουζο΄ν και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄
πλεκτο΄, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
Παλτα΄, κοντα΄ παλτα΄, κα΄πες, α΄νορακ, µπλουζο΄ν και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄
πλεκτο΄, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
Κουστου΄µια, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια

Φιτι΄λια υφασµε΄να, πλεγµε΄να σε πλεξου΄δες η΄ πλεκτα΄
5908 00 00
Σωλη΄νες για αντλι΄ες και παρο΄µοιοι σωλη΄νες, απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
5909 00 10
5909 00 90
Ιµα΄ντες µεταφορα΄ς η΄ µετα΄δοσης κι΄νησης
5910 00 00
Προϊο΄ντα και ει΄δη υφαντουργικα΄ για τεχνικε΄ς χρη΄σεις
5911 10 00
5911 20 00
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 10
5911 90 90
Βελου΄δα, πλου΄σες (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα υφα΄σµατα µε την
ονοµασι΄α «µε µακρυ΄ τρι΄χωµα»)
6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29 10
6001 29 90
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
6001 99 90

6103 41 10
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6103 49 99
Κουστου΄µια-ταγιε΄ρ, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
6104 69 99
Σλιπ, σω΄βρακα, νυχτικα΄, πιτζα΄µες, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
6107 99 00
Κοµπινεζο΄ν η΄ µεσοφο΄ρια, µισα΄ µεσοφο΄ρια, σλιπ, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6108 11 10
6108 11 90
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6108 19 10
6108 19 90
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
6108 99 90
Τι-σερτ και φανελα΄κια, πλεκτα΄
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
Φο΄ρµες αθλητικε΄ς (προπο΄νησης), κουστου΄µια και συ΄νολα του σκι, µαγιο΄,
πλεκτα΄
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 20 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
Ενδυ΄µατα κατασκευασµε΄να απο΄ πλεκτα΄ υφα΄σµατα
6113 00 10
6113 00 90
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Ει΄δη γαντοποιι΄ας πλεκτα΄
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
'Αλλα συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης, πλεκτα΄
6117 10 00
6117 20 00
6117 80 10
6117 80 90
6117 90 00
Παλτα΄, κοντα΄ παλτα΄, κα΄πες, α΄νορακ, µπλουζο΄ν και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄
πλεκτο΄, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 19 00
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6201 99 00
Παλτα΄, κοντα΄ παλτα΄, κα΄πες, α΄νορακ, µπλουζο΄ν και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄
πλεκτο΄, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 19 00
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6202 99 00

'Αλλα ενδυ΄µατα πλεκτα΄
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00
6114 90 00
Κολα΄ν (κα΄λτσες-κιλο΄τες), κα΄λτσες, µισε΄ς-κα΄λτσες, καλτσα΄κια (σοσο΄νια)
και α΄λλα παρο΄µοια ει΄δη
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 19
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 91
6115 93 99
6115 99 00

Κουστου΄µια, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6203 41 10
6203 41 30
6203 41 90
6203 42 11
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 51
6203 42 59
6203 42 90
6203 43 11
6203 43 19
6203 43 31
6203 43 39
6203 43 90
6203 49 11
6203 49 19
6203 49 31
6203 49 39
6203 49 50
6203 49 90
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Κουστου΄µια-ταγιε΄ρ, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10
6204 59 90
6204 61 10
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 11
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 62 51
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 11
6204 63 18
6204 63 31
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 11
6204 69 18
6204 69 31
6204 69 39
6204 69 50
6204 69 90
Πουκα΄µισα και πουκαµισα΄κια για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00
6205 90 10
6205 90 90
Φανελα΄κια, σλιπ, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00
Φανελα΄κια και πουκα΄µισα, σλιπ, για γυναι΄κες και κορι΄τσια
6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00
Στηθο΄δεσµοι, κορσε΄δες χωρι΄ς ελα΄σµατα (λαστε΄ξ), κορσε΄δες, τιρα΄ντες
6212 10 00
6212 20 00
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6212 30 00
6212 90 00
Μαντι΄λια και µαντιλα΄κια τσε΄πης
6213 10 00
6213 20 00
6213 90 00
Σα΄λια, σα΄ρπες, µαντι΄λια του λαιµου΄ (φουλα΄ρια), καλυ΄µµατα µυ΄της,
κασκο΄λ, µαντι΄λες, βε΄λα
6214 10 00
6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10
6214 90 90
Γραβα΄τες, παπιγιο΄ν και φουλα΄ρια-γραβα΄τες
6215 10 00
6215 20 00
6215 90 00
Ει΄δη γαντοποιι΄ας
6216 00 00
'Αλλα συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης
6217 10 00
6217 90 00
Κλινοσκεπα΄σµατα
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
Σα΄κοι και σακι΄δια συσκευασι΄ας
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
Καλυ΄µµατα εµπορευµα΄των, οχηµα΄των κ.λπ. και εξωτερικα΄ προπετα΄σµατα
(τε΄ντες)· Σκηνε΄ς· Ιστι΄α
6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00
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6306 31 00
6306 39 00
6306 41 00
6306 49 00
6306 91 00
6306 99 00
'Αλλα ΄ετοιµα ει΄δη, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα αχνα΄ρια για
ενδυ΄µατα (πατρο΄ν)
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10
6307 90 91
6307 90 99
Συνδυασµοι΄ που αποτελου΄νται απο΄ τεµα΄χια υφασµα΄των και νη΄µατα
6308 00 00
Μεταχειρισµε΄να ενδυ΄µατα και α΄λλα µεταχειρισµε΄να ει΄δη
6309 00 00
Υποδη΄µατα αδια΄βροχα που ΄εχουν τα εξωτερικα΄ πε΄λµατα και το πα΄νω
µε΄ρος απο΄ καουτσου΄κ
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 10
6401 91 90
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 10
6401 99 90
'Αλλα υποδη΄µατα που ΄εχουν τα εξωτερικα΄ πε΄λµατα και το πα΄νω µε΄ρος
απο΄ καουτσου΄κ
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
Υποδη΄µατα που ΄εχουν τα εξωτερικα΄ πε΄λµατα απο΄ καουτσου΄κ, πλαστικη΄
υ΄λη, δε΄ρµα φυσικο΄
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
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6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
Υποδη΄µατα που ΄εχουν τα εξωτερικα΄ πε΄λµατα απο΄ καουτσου΄κ, πλαστικη΄
υ΄λη, δε΄ρµα φυσικο΄
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
'Αλλα υποδη΄µατα
6405 10 10
6405 10 90
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
Με΄ρη υποδηµα΄των (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται τα πα΄νω τµη΄µατα)
6406 10 11
6406 10 19
6406 10 90
6406 20 10
6406 20 90
6406 91 00
6406 99 10
6406 99 30
6406 99 50
6406 99 60
6406 99 80
Πλακα΄κια και πλα΄κες δαπε΄δου η΄ επε΄νδυσης, µη υαλογανωµε΄να ου΄τε
σµαλτωµε΄να, απο΄ κεραµευτικη΄ υ΄λη
6907 10 00
6907 90 10
6907 90 91
6907 90 93
6907 90 99
Πλακα΄κια και πλα΄κες δαπε΄δου η΄ επε΄νδυσης, υαλογανωµε΄να η΄ σµαλτωµε΄να,
απο΄ κεραµευτικη΄ υ΄λη
6908 10 10
6908 10 90
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6908 90 11
6908 90 21
6908 90 29
6908 90 31
6908 90 51
6908 90 91
6908 90 93
6908 90 99
Επιτραπε΄ζια σκευ΄η, α΄λλα ει΄δη οικιακη΄ς χρη΄σης η΄ οικιακη΄ς οικονοµι΄ας
6911 10 00
6911 90 00
Επιτραπε΄ζια σκευ΄η, α΄λλα ει΄δη οικιακη΄ς χρη΄σης η΄ οικιακη΄ς οικονοµι΄ας απο΄
κεραµευτικη΄ υ΄λη
6912 00 10
6912 00 30
6912 00 50
6912 00 90
Αγαλµατι΄δια και α΄λλα αντικει΄µενα διακο΄σµησης απο΄ κεραµευτικη΄ υ΄λη
6913 10 00
6913 90 10
6913 90 91
6913 90 93
6913 90 99
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7019 90 30
7019 90 91
7019 90 99
'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ πολυ΄τιµα µε΄ταλλα
7115 90 10
7115 90 90
Σιδηροκρα΄µατα
7202 50 00
7202 70 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 99 30
7202 99 80
Ρα΄βδοι και ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ χαλκο΄
7407 10 00
7407 21 10
7407 21 90
7407 22 10
7407 22 90
7407 29 00
Συ΄ρµατα απο΄ χαλκο΄

Γυα΄λινα αντικει΄µενα, επιτραπε΄ζια, µαγειρει΄ου
7013 10 00
7013 21 11
7013 21 19
7013 21 91
7013 21 99
7013 29 10
7013 29 51
7013 29 59
7013 29 91
7013 29 99
7013 31 10
7013 31 90
7013 32 00
7013 39 10
7013 39 91
7013 39 99
7013 91 10
7013 91 90
7013 99 10
7013 99 90
'Ινες απο΄ γυαλι΄ (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νεται και ο υαλοβα΄µβακας)
7019 11 00
7019 12 00
7019 19 10
7019 19 90
7019 31 00
7019 32 00
7019 39 10
7019 39 90
7019 40 00
7019 51 10
7019 51 90
7019 52 00
7019 59 10
7019 59 90
7019 90 10

7408 11 00
7408 19 10
7408 19 90
7408 21 00
7408 22 00
7408 29 00
Πλα΄κες, φυ΄λλα και ταινι΄ες απο΄ χαλκο΄
7409 11 00
7409 19 00
7409 21 00
7409 29 00
7409 31 00
7409 39 00
7409 40 10
7409 40 90
7409 90 10
7409 90 90
Φυ΄λλα και ταινι΄ες, λεπτα΄ απο΄ χαλκο΄ (ε΄στω και τυπωµε΄να η΄ κολληµε΄να
πα΄νω σε χαρτι΄, χαρτο΄νι, πλαστικη΄ υ΄λη η΄ παρο΄µοια υποθε΄µατα)
7410 11 00
7410 12 00
7410 21 00
7410 22 00
Σωλη΄νες κα΄θε ει΄δους απο΄ χαλκο΄
7411 10 11
7411 10 19
7411 10 90
7411 21 10
7411 21 90
7411 22 00
7411 29 10
7411 29 90
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Εξαρτη΄µατα σωληνω΄σεων απο΄ χαλκο΄
7412 10 00
7412 20 00
Συρµατο΄σχοινα, καλω΄δια, πλεξι΄δες και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄ χαλκο΄,
7413 00 91
7413 00 99
Μεταλλικα΄ υφα΄σµατα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα συνεχη΄ η΄
ατε΄ρµονα υφα΄σµατα), πλε΄γµατα και διχτυωτα΄,
7414 20 00
7414 90 00
Καρφια΄ κα΄θε ει΄δους, πινε΄ζες, συνδετη΄ρες µυτεροι΄
7415 10 00
7415 21 00
7415 29 00
7415 31 00
7415 32 00
7415 39 00
Ελατη΄ρια απο΄ χαλκο΄
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7606 12 99
7606 91 00
7606 92 00
Φυ΄λλα και ταινι΄ες, λεπτα΄, απο΄ αργι΄λιο
7607 11 10
7607 11 90
7607 19 10
7607 19 91
7607 19 99
7607 20 10
7607 20 91
7607 20 99
Σωλη΄νες κα΄θε ει΄δους απο΄ αργι΄λιο
7608 10 90
7608 20 30
7608 20 91
7608 20 99
Εξαρτη΄µατα σωληνω΄σεων απο΄ αργι΄λιο
7609 00 00

7416 00 00
Κατασκευε΄ς απο΄ αργι΄λιο
Συσκευε΄ς µη ηλεκτρικε΄ς για το ψη΄σιµο η΄ τη θε΄ρµανση
7417 00 00

7610 10 00
7610 90 10
7610 90 90

Ει΄δη οικιακη΄ς χρη΄σης η΄ οικιακη΄ς οικονοµι΄ας
7418 11 00
7418 19 00
7418 20 00
'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ χαλκο΄
7419 10 00
7419 91 00
7419 99 00
Ρα΄βδοι και ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ αργι΄λιο
7604 10 10
7604 10 90
7604 21 00
7604 29 10
7604 29 90
Συ΄ρµατα απο΄ αργι΄λιο
7605 11 00
7605 19 00
7605 21 00
7605 29 00
Πλα΄κες, φυ΄λλα και ταινι΄ες απο΄ αργι΄λιο
7606 11 10
7606 11 91
7606 11 93
7606 11 99
7606 12 10
7606 12 50
7606 12 91
7606 12 93

∆εξαµενε΄ς, βαρε΄λια, κα΄δοι απο΄ αργι΄λιο
7611 00 00
∆εξαµενε΄ς, βαρε΄λια, τυ΄µπανα, µπιτο΄νια, κουτια΄ απο΄ αργι΄λιο
7612 10 00
7612 90 10
7612 90 20
7612 90 91
7612 90 98
∆οχει΄α απο΄ αργι΄λιο για συµπιεσµε΄να η΄ υγροποιηµε΄να αε΄ρια
7613 00 00
Συρµατο΄σχοινα, καλω΄δια, πλεξι΄δες και παρο΄µοια ει΄δη, απο΄ αργι΄λιο
7614 10 00
7614 90 00
Ει΄δη οικιακη΄ς χρη΄σης η΄ οικιακη΄ς οικονοµι΄ας
7615 11 00
7615 19 10
7615 19 90
7615 20 00
'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ αργι΄λιο
7616 10 00
7616 91 00
7616 99 10
7616 99 90
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Μο΄λυβδος σε ακατε΄ργαστη µορφη΄
7801 10 00
7801 91 00
7801 99 91
7801 99 99
Βολφρα΄µιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ βολφρα΄µιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα απορρι΄µµατα
8101 10 00
8101 91 10
Μολυβδαι΄νιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ µολυβδαι΄νιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα απορρι΄µµατα
8102 10 00
8102 91 10
8102 93 00
Μαγνη΄σιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ µαγνη΄σιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα απορρι΄µµατα
8104 11 00
8104 19 00
Κα΄δµιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ κα΄δµιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και
τα απορρι΄µµατα
8107 10 10
Τιτα΄νιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ τιτα΄νιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και
τα απορρι΄µµατα
8108 10 10
8108 10 90
8108 90 30
8108 90 50
8108 90 70
8108 90 90
Ζιρκο΄νιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ ζιρκο΄νιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα απορρι΄µµατα
8109 10 10
8109 90 00
Αντιµο΄νιο και τεχνουργη΄µατα απο΄ αντιµο΄νιο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται
και τα απορρι΄µµατα
8110 00 11
8110 00 19
Βηρυ΄λλιο, χρω΄µιο, γερµα΄νιο, βανα΄διο, γα΄λλιο
8112 20 31
8112 30 20
8112 30 90
8112 91 10
8112 91 31
8112 99 30
Κεραµοµεταλλουργικε΄ς συνθε΄σεις και τεχνουργη΄µατα απο΄ κεραµοµεταλλουργικε΄ς συνθε΄σεις, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα απορρι΄µµατα
8113 00 20
8113 00 40
Πυρηνικοι΄ αντιδραστη΄ρες. Καυ΄σιµα στοιχει΄α (σχα΄σιµα)
8401 10 00
8401 20 00
8401 30 00
8401 40 10
8401 40 90
Στρο΄βιλοι υδραυλικοι΄, τροχοι΄ υδραυλικοι΄ και οι ρυθµιστε΄ς αυτω΄ν
8410 11 00
8410 12 00
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8410 13 00
8410 90 10
8410 90 90
Στρο΄βιλοι δι' αντιδρα΄σεως, συσκευε΄ς προω΄θησης δια΄ στροβι΄λου και α΄λλοι
στρο΄βιλοι δι' αερι΄ου
8411 11 90
8411 12 90
8411 21 90
8411 22 90
8411 81 90
8411 82 91
8411 82 93
8411 82 99
8411 91 90
8411 99 90
Αεραντλι΄ες η΄ αντλι΄ες κενου΄, συµπιεστε΄ς αε΄ρος η΄ α΄λλων αερι΄ων
8414 10 30
8414 10 50
8414 10 90
8414 20 91
8414 20 99
8414 30 30
8414 30 91
8414 30 99
8414 40 10
8414 40 90
8414 51 90
8414 59 30
8414 59 50
8414 59 90
8414 60 00
8414 80 21
8414 80 29
8414 80 31
8414 80 39
8414 80 41
8414 80 49
8414 80 60
8414 80 71
8414 80 79
8414 80 90
8414 90 90
Τροχοφο΄ρα φορει΄α στοιβασι΄ας. 'Αλλα τροχοφο΄ρα φορει΄α
8427 10 10
8427 10 90
8427 20 11
8427 20 19
8427 20 90
8427 90 00
Ραπτοµηχανε΄ς, α΄λλες απο΄ εκει΄νες για το ρα΄ψιµο των φυ΄λλων των βιβλι΄ων
8452 10 11
8452 10 19
8452 10 90
8452 21 00
8452 29 00
8452 30 10
8452 30 90
8452 40 00
8452 90 00
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Συσκευε΄ς ηλεκτροµηχανικε΄ς, για οικιακη΄ χρη΄ση

∆ι΄σκοι, ταινι΄ες και α΄λλα υποθε΄µατα για την εγγραφη΄ του η΄χου

8509 10 10
8509 10 90
8509 20 00
8509 30 00
8509 40 00
8509 80 00
8509 90 10
8509 90 90

8524 10 00
8524 32 00
8524 39 00
8524 51 00
8524 52 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 00

Θερµαντη΄ρες νερου΄ και συσκευε΄ς, που βυθι΄ζονται στο νερο΄ για τη
θε΄ρµανση΄ του, ηλεκτρικα΄
8516 29 91
8516 31 10
8516 31 90
8516 40 10
8516 40 90
8516 50 00
8516 60 70
8516 71 00
8516 72 00
8516 79 80
Συσκευε΄ς περιστροφη΄ς των δι΄σκων, ηλεκτρο΄φωνα, αναγνω΄στες κασετω΄ν
8519 10 00
8519 21 00
8519 29 00
8519 31 00
8519 39 00
8519 40 00
8519 93 31
8519 93 39
8519 93 81
8519 93 89
8519 99 12
8519 99 18
8519 99 90

Συσκευε΄ς λη΄ψης για τη ραδιοτηλεφωνι΄α
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39 10
8527 39 91
8527 39 99
8527 90 91
8527 90 99

Μαγνητο΄φωνα και α΄λλες συσκευε΄ς εγγραφη΄ς του η΄χου
8520 10 00
8520 32 19
8520 32 50
8520 32 91
8520 32 99
8520 33 19
8520 33 90
8520 39 10
8520 39 90
8520 90 90
Συσκευε΄ς εγγραφη΄ς η΄ αναπαραγωγη΄ς εικο΄νων (βι΄ντεο)
8521 10 30
8521 10 80
8521 90 00
Με΄ρη και εξαρτη΄µατα
8522 10 00
8522 90 30
8522 90 91
8522 90 98
Αχρησιµοποι΄ητα υποθε΄µατα ΄ετοιµα για την εγγραφη΄ του η΄χου
8523 30 00

∆ε΄κτες τηλεο΄ρασης
8528 12 14
8528 12 16
8528 12 18
8528 12 22
8528 12 28
8528 12 52
8528 12 54
8528 12 56
8528 12 58
8528 12 62
8528 12 66
8528 12 72
8528 12 76
8528 12 81
8528 12 89
8528 12 91
8528 12 98
8528 13 00
8528 21 14
8528 21 16
8528 21 18
8528 21 90
8528 22 00
8528 30 10
8528 30 90
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Με΄ρη που αναγνωρι΄ζονται ο΄τι προορι΄ζονται αποκλειστικα΄ η΄ κυ΄ρια για τις
συσκευε΄ς
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 50
8529 10 70
8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 70
8529 90 81
8529 90 89
Ηλεκτρικε΄ς συσκευε΄ς ακουστικη΄ς η΄ οπτικη΄ς σηµατοδο΄τησης
8531 10 20
8531 10 30
8531 10 80
8531 80 90
8531 90 90
Λυχνι΄ες κα΄θε ει΄δους ηλεκτρονικε΄ς, θερµη΄ς καθο΄δου, ψυχρη΄ς καθο΄δου η΄
φωτοκαθο΄δου
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 30
8540 20 90
8540 40 00
8540 50 00
8540 60 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 11
8540 89 19
8540 89 90
8540 91 00
8540 99 00
Ολοκληρωµε΄να κυκλω΄µατα και ηλεκτρονικε΄ς µικροδιατα΄ξεις
8542 14 25
Συ΄ρµατα, µε ηλεκτρικη΄ µο΄νωση (ε΄στω και βερνικωµε΄να η΄ ανοδικω΄ς
οξειδωµε΄να)
8544 11 10
8544 11 90
8544 19 10
8544 19 90
8544 20 00
8544 30 90
8544 41 10
8544 41 90
8544 49 20
8544 49 80
8544 51 00
8544 59 10
8544 59 20
8544 59 80
8544 60 10
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8544 60 90
8544 70 00
Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα για τη µεταφορα΄ δε΄κα η΄ περισσοτε΄ρων ατο΄µων
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα για τη µεταφορα΄ εµπορευµα΄των
8704 10 11
8704 10 19
8704 10 90
8704 21 10
8704 21 91
8704 21 99
8704 22 10
8704 23 10
8704 31 10
8704 31 91
8704 31 99
8704 32 10
8704 90 00
Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα ειδικω΄ν χρη΄σεων
8705 10 00
8705 20 00
8705 30 00
8705 40 00
8705 90 10
8705 90 30
8705 90 90
Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα χωρι΄ς δια΄ταξη ανυ΄ψωσης
8709 11 10
8709 11 90
8709 19 10
8709 19 90
8709 90 10
8709 90 90
Μοτοσικλε΄τες (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και τα µοτοποδη΄λατα)
8711 10 00
8711 20 10
8711 20 91
8711 20 93
8711 20 98
8711 30 10
8711 30 90
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
∆ι΄τροχα ποδη΄λατα και α΄λλα ποδη΄λατα
8712 00 10
8712 00 30
8712 00 80
Συσκευε΄ς φωτοαντιγραφη΄ς
9009 11 00
9009 12 00
9009 21 00
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9009 22 10
9009 22 90
9009 30 00
9009 90 10
9009 90 90
∆ιατα΄ξεις µε υγρου΄ς κρυστα΄λλους
9013 10 00
9013 20 00
9013 80 11
9013 80 19
9013 80 30
9013 80 90
9013 90 10
9013 90 90
Ρολο΄για του χεριου΄, της τσε΄πης και τα παρο΄µοια
9101 11 00
9101 12 00
9101 19 00
9101 21 00
9101 29 00
9101 91 00
9101 99 00
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'Αλλα ο΄πλα (π.χ. τουφε΄κια, καραµπι΄νες και πιστο΄λια µε ελατη΄ριο, πιεσµε΄νο
αε΄ρα η΄ αε΄ριο)
9304 00 00
Με΄ρη και εξαρτη΄µατα των ειδω΄ν των κλα΄σεων 9
9305 10 00
9305 21 00
9305 29 10
9305 29 30
9305 29 80
9305 90 90
Βο΄µβες, χειροβοµβι΄δες, τορπι΄λες, να΄ρκες, πυ΄ραυλοι
9306 10 00
9306 21 00
9306 29 40
9306 29 70
9306 30 10
9306 30 91
9306 30 93
9306 30 98
9306 90 90
Καθι΄σµατα (µε εξαι΄ρεση εκει΄να της κλα΄σης 9402)

Ρολο΄για του χεριου΄, της τσε΄πης και τα παρο΄µοια
9102 11 00
9102 12 00
9102 19 00
9102 21 00
9102 29 00
9102 91 00
9102 99 00
Ρολο΄για ξυπνητη΄ρια και ρολο΄για επιτραπε΄ζια, µε µηχανισµο΄ ρολογιου΄
τσε΄πης η΄ χεριου΄
9103 10 00
9103 90 00
'Αλλα ωρολο΄για
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99 10
9105 99 90
Πια΄να, ΄εστω και αυτο΄µατα. Πια΄να παλιου΄ τυ΄που (κλαβεσε΄ν)
9201 10 10
9201 10 90
9201 20 00
9201 90 00
Περι΄στροφα και πιστο΄λια
9302 00 10
9302 00 90
'Αλλα πυροβο΄λα ο΄πλα και παρο΄µοια ει΄δη
9303 10 00
9303 20 30
9303 20 80
9303 30 00
9303 90 00

9401 20 00
9401 90 10
9401 90 30
9401 90 80
'Αλλα ΄επιπλα και τα µε΄ρη τους
9403 40 10
9403 40 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
Σοµιε΄δες. Ει΄δη κλινοστρωµνη΄ς
9404 10 00
9404 21 10
9404 21 90
9404 29 10
9404 29 90
9404 30 10
9404 30 90
9404 90 10
9404 90 90
Συσκευε΄ς φωτισµου΄ (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και οι προβολει΄ς)
9405 10 21
9405 10 29
9405 10 30
9405 10 50
9405 10 91
9405 10 99
9405 20 11
9405 20 19
9405 20 30
9405 20 50
9405 20 91
9405 20 99
9405 30 00
9405 40 10
9405 40 31
9405 40 35
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9405 40 39
9405 40 91
9405 40 95
9405 40 99
9405 50 00
9405 60 91
9405 60 99
9405 91 11
9405 91 19
9405 91 90
9405 92 90
9405 99 90

9503 49 30
9503 49 90
9503 50 00
9503 60 10
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 80 90
9503 90 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 35
9503 90 37
9503 90 51
9503 90 55
9503 90 99

Προκατασκευε΄ς
9406 00 10
9406 00 31
9406 00 39
9406 00 90

Σκου΄πες και ψη΄κτρες
9603 10 00
9603 21 00
9603 29 10
9603 29 30
9603 29 90
9603 30 10
9603 30 90
9603 40 10
9603 40 90
9603 50 00
9603 90 10
9603 90 91
9603 90 99

'Αλλα παιχνι΄δια για παιδια΄. Μικροκατασκευε΄ς
9503 10 10
9503 10 90
9503 20 10
9503 20 90
9503 30 10
9503 30 30
9503 30 90
9503 41 00
9503 49 10

Γεωργικα΄ προϊο΄ντα
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'Αλογα, γαϊδου΄ρια, µουλα΄ρια κα΄θε ει΄δους, ζωντανα΄
0101 19 90
0101 20 90
’Aλλα ζω΄α ζωντανα΄
0106 00 20
Βρω΄σιµα παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων βοοειδω΄ν, χοιροειδω΄ν, προβατοειδω΄ν,
αιγοειδω΄ν
0206 30 21
0206 41 91
0206 80 91
0206 90 91
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
'Αλλα κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων βρω΄σιµα, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε
απλη΄ ψυ΄ξη
0208 10 11
0208 10 19
0208 90 10
0208 90 50
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0208 90 60
0208 90 80
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα, αλατισµε΄να η΄ σε α΄λµη,
αποξεραµε΄να
0210 90 10
0210 90 60
0210 90 79
0210 90 80
Αυγα΄ πτηνω΄ν µε το τσο΄φλι τους, νωπα΄, διατηρηµε΄να η΄ βρασµε΄να
0407 00 90
Προϊο΄ντα βρω΄σιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
περιλαµβα΄νονται αλλου΄
0410 00 00
Βολβοι΄, κρεµµυ΄δια, κο΄νδυλοι, ρι΄ζες βολβοειδει΄ς
0601 20 30
0601 20 90
'Αλλα φυτα΄ ζωντανα΄ (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι ρι΄ζες τους),
µοσχευ΄µατα
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
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0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
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Βερι΄κοκα, κερα΄σια, ροδα΄κινα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα
nectarines)
0809 40 10
0809 40 90
'Αλλοι καρποι΄ και φρου΄τα νωπα΄
0810 40 50
Καρποι΄ και φρου΄τα, α΄ψητα η΄ ψηµε΄να στον ατµο΄

Φυλλω΄µατα, φυ΄λλα, κλαδια΄ και α΄λλα µε΄ρη φυτω΄ν
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 49
0604 99 90
Πατα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη
0701 90 59
0701 90 90

0811 20 19
0811 20 51
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 50
0811 90 85
Καρποι΄ και φρου΄τα προσωρινα΄ διατηρηµε΄να
0812 90 40
Καρποι΄ και φρου΄τα αποξεραµε΄να

Κρεµµυ΄δια, ασκαλω΄νια, σκο΄ρδα, πρα΄σα
0703 20 00
'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0709 10 40
0709 51 30
0709 52 00
0709 60 99
0709 90 31
0709 90 71
0709 90 73
Λαχανικα΄ α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄
0710 80 59
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄
0711 90 10

0813 10 00
0813 30 00
0813 40 30
0813 40 95
Καφε΄ς, ΄εστω και καβoυρvτισµε΄voς η΄ χωρι΄ς καφει΅vη
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
Γαρι΄φαλα (καρποι΄, α΄νθη και µι΄σχοι)
0907 00 00
Ζιγγι΄βερι, κρο΄κος (ζαφορα΄), curcuma, θυµα΄ρι, φυ΄λλα δα΄φνης
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99

Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες η΄ και τριµµε΄να
0712 90 05
'Αλλοι καρποι΄ µε κε΄λυφος, νωποι΄ η΄ ξεροι΄, ΄εστω και χωρι΄ς το κε΄λυφος
0802 12 90

Σπε΄ρµατα, καρποι΄ και σπο΄ροι για σπορα΄
1209 11 00
1209 19 00
Χαρου΄πια, φυ΄κια, ζαχαρο΄τευτλα
1212 92 00

Χουρµα΄δες, συ΄κα, ανανα΄δες, αχλα΄δια των ποικιλιω΄ν avocats
και goyaves, µα΄γγες
0804 10 00

Χοιρινα΄ λι΄πη (συµπεριλαµβανοµε΄νου και του saindoux) και λι΄πη πουλερικω΄ν
1501 00 90

Εσπεριδοειδη΄, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0805 40 95

Στεατι΄νη, λα΄δι µε την ονοµασι΄α «saindoux», ελαιοστεατι΄νη, ελαιοµαργαρι΄νη
1503 00 90

Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98

Αραχιδε΄λαιο και τα κλα΄σµατα΄ του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να
1508 10 90
1508 90 90
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Φοινικε΄λαιο και τα κλα΄σµατα΄ του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να

Πα΄στα κακα΄ου, ΄εστω και αποβουτυρωµε΄νη

1511 90 11
1511 90 19
1511 90 99

15.12.2000

1803 10 00
1803 20 00
Βου΄τυρο, λι΄πος και λα΄δι κακα΄ου

Λα΄δια κοκοφοι΄νικα (λα΄δι κοπρα΄), λαχανοφοι΄νικα (φοινικοπυρηνε΄λαιο) η΄
babassu
1513 11 91
1513 11 99
1513 19 11
1513 19 19
1513 19 91
1513 19 99
1513 21 30
1513 21 90
1513 29 11
1513 29 19
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99

1804 00 00
Σκο΄νη κακα΄ου, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν
1805 00 00
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω΄ς
2004 90 30

'Αλλα λι΄πη και λα΄δια φυτικα΄
1515 19 90
1515 21 90
1515 29 90
1515 50 19
1515 50 99
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 99
Λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄
1516 10 10
1516 10 90
1516 20 91
1516 20 96
1516 20 98

'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω΄ς
2005 70 10
2005 70 90
2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα, φλου΄δες καρπω΄ν και φρου΄των και α΄λλα
βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2006 00 91
Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν

Μαργαρι΄vη. Μει΄γµατα η΄ παρασκευα΄σµατα βρω΄σιµα
1517 10 90
1517 90 91
1517 90 99
Λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄
1518 00 10
1518 00 91
1518 00 99
Λουκα΄νικα, σαλα΄µια και παρο΄µοια προϊο΄ντα, απο΄ κρε΄ας, παραπροϊο΄ντα
σφαγι΄ων
1601 00 10
Εκχυλι΄σµατα και χυµοι΄ κρε΄ατος, ψαριω΄ν η΄ µαλακοστρα΄κων
1603 00 10
Μελα΄σες
1703 10 00
1703 90 00

2008 11 10
2008 11 92
2008 11 96
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 93
2008 30 71
2008 91 00
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 47
Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 88
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2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
Ζυ΄µες (ενεργε΄ς η΄ αδρανει΄ς)
2102 30 00
Παρασκευα΄σµατα για σα΄λτσες και σα΄λτσες παρασκευασµε΄vες
2103 10 00
2103 30 90
2103 90 90
Παρασκευα΄σµατα για σoυ΄πες και ζωµoυ΄ς. Σoυ΄πες και ζωµoι΄ παρασκευασµε΄vα
2104 10 10
2104 10 90
2104 20 00
Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν κατονοµα΄ζονται αλλου΄
2106 90 92
Νερα΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα µεταλλικα΄ και τα αεριου΄χα νερα΄
2202 10 00
2202 90 10
'Αλλα ποτα΄ που προε΄ρχονται απο΄ ζυ΄µωση (π.χ. µηλι΄της)
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
Αιθυλικη΄ αλκoο΄λη µη µετoυσιωµε΄vη, µε κατ' ο΄γκo αλκooλικο΄ τι΄τλo
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99
2208 60 11
2208 60 91
2208 60 99
2208 70 10
2208 70 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 57
2208 90 69
2208 90 74
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2208 90 78
Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των
ζω΄ων
2309 10 90
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 98
Καπνα΄ ακατε΄ργαστα η΄ που δεν ΄εχουν βιοµηχανοποιηθει΄· απορρι΄µµατα
καπνου΄
2401 10 30
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 80
2401 10 90
2401 20 30
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 80
2401 20 90
2401 30 00
Πoυ΄ρα (στα oπoι΄α περιλαµβα΄vovται και εκει΄vα µε κoµµε΄vα τα α΄κρα),
πoυρα΄κια και τσιγα΄ρα
2402 10 00
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
'Αλλα καπνα΄ και υποκατα΄στατα του καπνου΄, που ΄εχουν βιοµηχανοποιηθει΄
2403 10 10
2403 10 90
2403 91 00
2403 99 10
2403 99 90
Καζει΅νες, καζεϊνικα΄ α΄λατα και α΄λλα παρα΄γωγα των καζεϊνω΄ν
3501 10 90
3501 90 10
3501 90 90
Αλβουµι΄νες
3502 90 70
Λιπαρα΄, µovoκαρβoξυλικα΄, βιoµηχαvικα΄ oξε΄α· ο΄ξιvα λα΄δια
3823 12 00
3823 70 00

L 317/234

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Παρα΄ρτηµα XII του πρωτοκο΄λλου 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΞΙ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
Βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα (1)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Υφα΄σµατα απο΄ βαµβα΄κι, που περιε΄χουν τουλα΄χιστον 85 %
5208 11 10
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
Υφα΄σµατα απο΄ βαµβα΄κι, που περιε΄χουν τουλα΄χιστον 85 %
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
Υφα΄σµατα απο΄ βαµβα΄κι, που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 85 %
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
Υφα΄σµατα απο΄ βαµβα΄κι, που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 85 %
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
'Αλλα υφα΄σµατα απο΄ βαµβα΄κι
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
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5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
Υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς
5512 11 00
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
Υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
Υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
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'Αλλα υφα΄σµατα απο΄ συνθετικε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
Υφα΄σµατα απο΄ τεχνητε΄ς ΄νες
ι µη συνεχει΄ς
5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
Σπα΄γκοι, σχοινια΄ και χοντρα΄ σχοινια΄
5607 10 00
5607 21 00
5607 29 10
5607 29 90
5607 30 00
5607 41 00
5607 49 11
5607 49 19
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5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
5607 90 00
∆ι΄χτυα µε δεµε΄νους κο΄µπους, σε το΄πια η΄ σε τεµα΄χια, που γι΄νονται απο΄
σπα΄γκους, σχοινια΄ η΄ χοντρα΄ σχοινια΄
5608 11 11
5608 11 19
5608 11 91
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00
Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες, υφασµε΄να
5702 10 00
5702 20 00
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 39 90
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 49 90
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00
Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες, φουντωτα΄
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90
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'Αλλοι τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
5705 00 90
'Αλλα υφα΄σµατα πλεκτα΄
6002 10 10
6002 10 90
6002 20 10
6002 20 31
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
6002 20 90
6002 30 10
6002 30 90
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 11
6002 43 19
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 49 00
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 10
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99
6002 99 00
Κουστου΄µια, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
Κουστου΄µια-ταγιε΄ρ, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια

Τα΄πητες και α΄λλες επενδυ΄σεις δαπε΄δου απο΄ υφαντικε΄ς υ΄λες, απο΄ πι΄ληµα
5704 10 00
5704 90 00

6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
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6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
Πουκα΄µισα και πουκαµισα΄κια για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια, πλεκτα΄
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
Φορε΄µατα-πουκα΄µισα (σεµιζιε΄), µπλου΄ζες, µπλου΄ζες-πουκα΄µισα και πουκαµισα΄κια
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
Τι-σερτ και φανελα΄κια, πλεκτα΄
6109 90 90
Φορε΄µατα-πουκα΄µισα (σεµιζιε΄), µπλου΄ζες, µπλου΄ζες-πουκα΄µισα και πουκαµισα΄κια
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης, απο΄ πλεκτο΄, για βρε΄φη
6111 10 10
6111 10 90
6111 20 10
6111 20 90
6111 30 10
6111 30 90
6111 90 00
Κουστου΄µια, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για α΄ντρες η΄ αγο΄ρια
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
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6203 19 30
6203 19 90
6203 21 00
6203 22 10
6203 22 80
6203 23 10
6203 23 80
6203 29 11
6203 29 18
6203 29 90
6203 31 00
6203 32 10
6203 32 90
6203 33 10
6203 33 90
6203 39 11
6203 39 19
6203 39 90

Κουστου΄µια-ταγιε΄ρ, συ΄νολα, σακα΄κια, παντελο΄νια, για γυναι΄κες η΄ κορι΄τσια
6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 19 90
6204 21 00
6204 22 10
6204 22 80
6204 23 10
6204 23 80
6204 29 11
6204 29 18
6204 29 90
6204 31 00
6204 32 10
6204 32 90
6204 33 10
6204 33 90
6204 39 11
6204 39 19
6204 39 90
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
6204 49 10
6204 49 90

Φορε΄µατα-πουκα΄µισα (σεµιζιε΄), µπλου΄ζες, µπλου΄ζες-πουκα΄µισα και πουκαµισα΄κια
6206 10 00
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
6206 90 10
6206 90 90

Ενδυ΄µατα και συµπληρω΄µατα της ΄ενδυσης, για βρε΄φη
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00
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15.12.2000

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Ενδυ΄µατα κατασκευασµε΄να απο΄ προϊο΄ντα των κλα΄σεων 5602, 5603
6210 10 10
6210 10 91
6210 10 99
6210 20 00
6210 30 00
6210 40 00
6210 50 00
Φο΄ρµες αθλητικε΄ς (προπο΄νησης), κουστου΄µια και συ΄νολα του σκι, µαγιο΄·
'Αλλα ενδυ΄µατα
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 31 00
6211 32 10
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 32 90
6211 33 10
6211 33 31
6211 33 41
6211 33 42
6211 33 90
6211 39 00
6211 41 00
6211 42 10
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 42 90
6211 43 10
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6211 43 90
6211 49 00

6302 22 10
6302 22 90
6302 29 10
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 10
6302 32 90
6302 39 10
6302 39 30
6302 39 90
6302 40 00
6302 51 10
6302 51 90
6302 52 00
6302 53 10
6302 53 90
6302 59 00
6302 60 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 92 00
6302 93 10
6302 93 90
6302 99 00
Παραπετα΄σµατα εσωτερικα΄ κα΄θε ει΄δους
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
'Αλλα ει΄δη επι΄πλωσης
6304 11 00
6304 19 10
6304 19 30
6304 19 90
6304 91 00
6304 92 00
6304 93 00
6304 99 00

Πανικα΄ κρεβατιου΄, τραπεζιου΄, καθαριο΄τητας η΄ κουζι΄νας
6302 10 10
6302 10 90
6302 21 00

Βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα (2)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Υδρογο΄νο, ευγενη΄ αε΄ρια και α΄λλα στοιχει΄α µη µεταλλικα΄

Χυτοσι΄δηροι ακατε΄ργαστοι και χυτοσι΄δηροι κατοπτρικοι΄, σε χελω΄νες η΄
α΄λλες πρωτογενει΄ς µορφε΄ς

2804 69 00

Πολυ΄τιµα µε΄ταλλα σε κολλοειδη΄ κατα΄σταση· εvω΄σεις αvο΄ργαvες η΄
oργαvικε΄ς
2843 10 90
2843 30 00
2843 90 90

Αµινοενω΄σεις µε οξυγονου΄χες οµα΄δες
2922 41 00

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
7201 50 90
Σιδηροκρα΄µατα
7202 11 20
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

15.12.2000
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
Σιδηρου΄χα προϊο΄ντα που λαµβα΄νονται µε απευθει΄ας αναγωγη΄
7203 90 00
Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα χυτοσιδη΄ρου, σιδη΄ρου η΄ χα΄λυβα (παλιοσι΄δερα)· Απορρι΄µµατα πλινθωµε΄να (σε τυ΄πους) απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7204 50 90
Σι΄δηρος και ο΄χι σε κρα΄µα χα΄λυβες, σε πλινθω΄µατα (τυ΄πους) η΄ α΄λλες
πρωτογενει΄ς µορφε΄ς
7206 10 00
7206 90 00
Ηµιτελη΄ προϊο΄ντα απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ ο΄χι σε κρα΄µα χα΄λυβα
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης, απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

L 317/239
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Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης, απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης, απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης, απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης, απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
Ρα΄βδοι, ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
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7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
'Αλλες ρα΄βδοι απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
'Αλλες ρα΄βδοι απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ µη κρα΄µα χα΄λυβα
7215 90 10
Ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ σι΄δηρο η΄ απο΄ ο΄χι σε κρα΄µα χα΄λυβα
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
Χα΄λυβες ανοξει΄δωτοι σε πλινθω΄µατα (τυ΄πους) η΄ α΄λλες πρωτογενει΄ς
µορφε΄ς
7218 10 00
7218 91 11
7218 91 19
7218 99 11
7218 99 20
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης απο΄ ανοξει΄δωτους χα΄λυβες
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00

15.12.2000
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7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης απο΄ ανοξει΄δωτους χα΄λυβες
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
Ρα΄βδοι, ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄
7221 00 10
7221 00 90
'Αλλες ρα΄βδοι και ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ ανοξει΄δωτους χα΄λυβες
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
'Αλλα χαλυβοκρα΄µατα σε πλινθω΄µατα (τυ΄πους) η΄ α΄λλες πρωτογενει΄ς
µορφε΄ς
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης απο΄ α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
Πλατε΄α προϊο΄ντα ΄ελασης απο΄ α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
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7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
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7307 93 19
7307 93 91
7307 93 99
7307 99 10
7307 99 30
7307 99 90

Ρα΄βδοι, ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

∆εξαµενε΄ς, βαρε΄λια, κα΄δοι και παρο΄µοια δοχει΄α
7309 00 10
7309 00 30
7309 00 51
7309 00 59
7309 00 90

'Αλλες ρα΄βδοι και ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄ απο΄ α΄λλα χαλυβοκρα΄µατα
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
Πα΄σσαλοι πλατυσµε΄νοι απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7301 10 00
Στοιχει΄α σιδηροδροµικω΄ν γραµµω΄ν
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Σωλη΄νες και κοι΄λα ει΄δη µε καθορισµε΄νη µορφη΄, απο΄ χυτοσι΄δηρο
7303 00 10
7303 00 90
Εξαρτη΄µατα σωληνω΄σεων (π.χ. συνδε΄σεις)
7307 11 10
7307 11 90
7307 19 10
7307 19 90
7307 21 00
7307 22 10
7307 22 90
7307 23 10
7307 23 90
7307 29 10
7307 29 30
7307 29 90
7307 91 00
7307 92 10
7307 92 90
7307 93 11

∆εξαµενε΄ς, βαρε΄λια, τυ΄µπανα, µπιτο΄νια, κουτια΄ και παρο΄µοια δοχει΄α
7310 10 00
7310 21 10
7310 21 91
7310 21 99
7310 29 10
7310 29 90
∆οχει΄α για συµπιεσµε΄να η΄ υγροποιηµε΄να αε΄ρια
7311 00 10
7311 00 91
7311 00 99
Συρµατο΄σχοινα, καλω΄δια, πλεξι΄δες, αρτα΄νες
7312 10 30
7312 10 51
7312 10 59
7312 10 71
7312 10 75
7312 10 79
7312 10 82
7312 10 84
7312 10 86
7312 10 88
7312 10 99
7312 90 90
Τεχνητα΄ αγκαθω΄µατα απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7313 00 00
Αλυσι΄δες, αλυσιδα΄κια και τα µε΄ρη τους, απο΄ χυτοσι΄δηρο, σι΄δηρο η΄
χα΄λυβα
7315 11 10
7315 11 90
7315 12 00
7315 19 00
7315 20 00
7315 81 00
7315 82 10
7315 82 90
7315 89 00
7315 90 00
Κοχλι΄ες, βι΄δες, περικο΄χλια (παξιµα΄δια), καρφια΄ µακρια΄ µε σπει΄ρωµα για
σιδηροτροχιε΄ς, κοχλιωτα΄ α΄γκιστρα
7318 11 00
7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00

L 317/242

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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7318 14 10
7318 14 91
7318 14 99
7318 15 10
7318 15 20
7318 15 30
7318 15 41
7318 15 49
7318 15 51
7318 15 59
7318 15 61
7318 15 69
7318 15 70
7318 15 81
7318 15 89
7318 15 90
7318 16 10
7318 16 30
7318 16 50
7318 16 91
7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00
7318 22 00
7318 23 00
7318 24 00
7318 29 00
Βελο΄νες ραψι΄µατος, βελο΄νες πλεξι΄µατος, σακορα΄φες, βελονα΄κια
7319 10 00
7319 20 00
7319 30 00
7319 90 00
Ελατη΄ρια και ελα΄σµατα ελατηρι΄ων, απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7320 10 11
7320 10 19
7320 10 90
7320 20 20
7320 20 81
7320 20 85
7320 20 89
7320 90 10
7320 90 30
7320 90 90

15.12.2000
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Ει΄δη οικιακη΄ς χρη΄σης η΄ οικιακη΄ς οικονοµι΄ας
7323 10 00
7323 91 00
7323 92 00
7323 93 10
7323 93 90
7323 94 10
7323 94 90
7323 99 10
7323 99 91
7323 99 99
Ει΄δη υγιεινη΄ς η΄ ευπρεπισµου΄, και τα µε΄ρη τους, απο΄ χυτοσι΄δηρο, σι΄δηρο
η΄ χα΄λυβα
7324 10 90
7324 21 00
7324 29 00
7324 90 90
'Αλλα τεχνουργη΄µατα χυτα΄ απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7325 10 20
7325 10 50
7325 10 91
7325 10 99
7325 91 00
7325 99 10
7325 99 91
7325 99 99
'Αλλα τεχνουργη΄µατα απο΄ σι΄δηρο η΄ χα΄λυβα
7326 11 00
7326 19 10
7326 19 90
7326 20 30
7326 20 50
7326 20 90
7326 90 10
7326 90 30
7326 90 40
7326 90 50
7326 90 60
7326 90 70
7326 90 80
7326 90 91
7326 90 93
7326 90 95
7326 90 97

Θερµα΄στρες, λε΄βητες µε εστι΄α, µαγειρει΄α
7321 11 10
7321 11 90
7321 12 00
7321 13 00
7321 81 10
7321 81 90
7321 82 10
7321 82 90
7321 83 00
7321 90 00

Ψευδα΄ργυρος σε ακατε΄ργαστη µορφη΄
7901 11 00
7901 12 10
7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00
Σκο΄νες και ψη΄γµατα ψευδαργυ΄ρου
7903 10 00
7903 90 00

Σω΄µατα καλοριφε΄ρ για την κεντρικη΄ θε΄ρµανση
7322 11 00
7322 19 00
7322 90 90

Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα για τη µεταφορα΄ δε΄κα η΄ περισσοτε΄ρων ατο΄µων
8702 10 11
8702 10 19

15.12.2000
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8702 90 11
8702 90 19
Αυτοκι΄νητα οχη΄µατα για τη µεταφορα΄ εµπορευµα΄των
8704 21 31
8704 21 39

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
8704 22 91
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
8704 31 31
8704 31 39
8704 32 91
8704 32 99

L 317/243
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα XIII του πρωτοκο΄λλου 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα (1)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Επιβατικα΄ αυτοκι΄νητα και α΄λλα αυτοκι΄νητα οχη΄µατα

Με΄ρη και εξαρτη΄µατα αυτοκινη΄των οχηµα΄των

8703 10 10
8703 10 90
8703 21 10
8703 21 90
8703 22 11
8703 22 19
8703 22 90
8703 23 11
8703 23 19
8703 23 90
8703 24 10
8703 24 90
8703 31 10
8703 31 90
8703 32 11
8703 32 19
8703 32 90
8703 33 11
8703 33 19
8703 33 90
8703 90 10
8703 90 90
Βα΄σεις (σασι΄) αυτοκινη΄των οχηµα΄των, µε τον κινητη΄ρα τους
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
Αµαξω΄µατα των αυτοκινη΄των οχηµα΄των, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και
οι θα΄λαµοι οδη΄γησης
8707 10 10
8707 10 90
8707 90 10
8707 90 90

8708 10 10
8708 10 90
8708 21 10
8708 21 90
8708 29 10
8708 29 90
8708 31 10
8708 31 91
8708 31 99
8708 39 10
8708 39 90
8708 40 10
8708 40 90
8708 50 10
8708 50 90
8708 60 10
8708 60 91
8708 60 99
8708 70 10
8708 70 50
8708 70 91
8708 70 99
8708 80 10
8708 80 90
8708 91 10
8708 91 90
8708 92 10
8708 92 90
8708 93 10
8708 93 90
8708 94 10
8708 94 90
8708 99 10
8708 99 30
8708 99 50
8708 99 92
8708 99 98

Βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα (2)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Αργι΄λιο σε ακατε΄ργαστη µορφη΄

Σκο΄νες και ψη΄γµατα αργιλι΄ου

7601 10 00
7601 20 10
7601 20 91
7601 20 99

7603 10 00
7603 20 00

15.12.2000
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L 317/245

Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (1)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
'Αλογα, γαϊδου΄ρια, µουλα΄ρια κα΄θε ει΄δους, ζωντανα΄
0101 20 10
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα), µη συµπυκνωµε΄να
0401 10 10
0401 10 90
0401 20 11
0401 20 19
0401 20 91
0401 20 99
0401 30 11
0401 30 19
0401 30 31
0401 30 39
0401 30 91
0401 30 99
Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
Πατα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη
0701 90 51
Λαχανικα΄ λοβοφο΄ρα, µε η΄ χωρι΄ς λοβο΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0708 10 20
0708 10 95
'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0709 51 90
0709 60 10
Λαχανικα΄ α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄
0710 80 95
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄
0711 10 00
0711 30 00
0711 90 60
0711 90 70
Χουρµα΄δες, συ΄κα, ανανα΄δες, αχλα΄δια των ποικιλιω΄ν avocats και goyaves,
µα΄γγες
0804 20 90
0804 30 00
0804 40 20
0804 40 90
0804 40 95
Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0806 10 29 (3) (12)
0806 20 11

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0806 20 12
0806 20 18
Πεπο΄νια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα καρπου΄ζια) και καρποι΄
παπαι΄ας
0807 11 00
0807 19 00
Βερι΄κοκα, κερα΄σια, ροδα΄κινα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα
nectarines)
0809 30 11 (5) (12)
0809 30 51 (6) (12)
'Αλλοι καρποι΄ και φρου΄τα νωπα΄
0810 90 40
0810 90 85
Καρποι΄ και φρου΄τα προσωρινα΄ διατηρηµε΄να
0812 10 00
0812 20 00
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 95
Καρποι΄ και φρου΄τα αποξεραµε΄να
0813 40 10
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
Πιπε΄ρι (του ει΄δους Piper). Αποξεραµε΄να η΄ θρυµµατισµε΄να η΄ σε σκο΄νη
0904 20 10
Σογιε΄λαιο και τα κλα΄σµατα΄ του
1507 10 10
1507 10 90
1507 90 10
1507 90 90
Λα΄δια ηλιοτρο΄πιου, κνη΄κου η΄ βαµβακιου΄
1512 11 10
1512 11 91
1512 11 99
1512 19 10
1512 19 91
1512 19 99
1512 21 10
1512 21 90
1512 29 10
1512 29 90
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Λα΄δια αγριογογγυ΄λης, αγριοκρα΄µβης η΄ σιναπιου΄ και τα κλα΄σµατα΄ τους
1514 10 10
1514 10 90
1514 90 10
1514 90 90

2009 40 99
2009 80 99
Καπνα΄ ακατε΄ργαστα η΄ που δεν ΄εχουν βιοµηχανοποιηθει΄· απορρι΄µµατα
καπνου΄
2401 10 10
2401 10 20
2401 10 41
2401 10 49
2401 10 60
2401 20 10
2401 20 20
2401 20 41
2401 20 60
2401 20 70

Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 19 59
Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 20 99

Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (2)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
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'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων

'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

0603 10 55
0603 10 61
0603 10 69 (11)
Κρεµµυ΄δια, ασκαλω΄νια, σκο΄ρδα, πρα΄σα
0703 10 11
0703 10 19
0703 10 90
0703 90 00
Κρα΄µβες, κουνουπι΄δια, κρα΄µβες σγουρε΄ς, γογγυλοκρα΄µβες και παρο΄µοια
βρω΄σιµα προϊο΄ντα
0704 10 05
0704 10 10
0704 10 80
0704 20 00
0704 90 10
0704 90 90
Μαρου΄λια (Lactuca sativa) και ραδι΄κια
0705 11 05
0705 11 10
0705 11 80
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
Καρο΄τα, γογγυ΄λια, κοκκινογου΄λια για σαλα΄τα, λαγο΄χορτo (σκουλι΄),
ραπανοσε΄λινα
0706 10 00
0706 90 05
0706 90 11
0706 90 17
0706 90 30
0706 90 90
Λαχανικα΄ λοβοφο΄ρα, µε η΄ χωρι΄ς λοβο΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0708 10 90
0708 20 20
0708 20 90
0708 20 95
0708 90 00

0709 10 30 (11)
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 10
0709 51 50
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
Λαχανικα΄ α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 90 00
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄
0711 20 10
0711 40 00
0711 90 40
0711 90 90
Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες η΄ και τριµµε΄να
0712 20 00
0712 30 00
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
Ρι΄ζες µανιο΄κας, αραρου΄της η΄ σαλεπιου΄, κο΄νδυλοι ηλι΄ανθου (ψευδοκολοκα΄σια)
0714 90 11
0714 90 19
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'Αλλοι καρποι΄ µε κε΄λυφος, νωποι΄ η΄ ξεροι΄, ΄εστω και χωρι΄ς το κε΄λυφος
0802 11 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 40 00
Μπανα΄νες, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ει΄δους των Αντιλλω΄ν, νωπε΄ς η΄ ξερε΄ς
0803 00 11
0803 00 90
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0811 90 80
0811 90 95
Καρποι΄ και φρου΄τα προσωρινα΄ διατηρηµε΄να
0812 90 10
0812 90 20
Καρποι΄ και φρου΄τα αποξεραµε΄να
0813 20 00

Χουρµα΄δες, συ΄κα, ανανα΄δες, αχλα΄δια των ποικιλιω΄ν avocats και
goyaves, µα΄γγες
0804 20 10

Σιτα΄ρι και σµιγα΄δι
1001 90 10

Εσπεριδοειδη΄, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0805 20 21 (1) (12)
0805 20 23 (1) (12)
0805 20 25 (1) (12)
0805 20 27 (1) (12)
0805 20 29 (1) (12)
0805 30 90
0805 90 00
Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0806 10 95
0806 10 97
Μη΄λα, αχλα΄δια και κυδω΄νια, νωπα΄
0808 10 10 (12)
0808 20 10 (12)
0808 20 90
Βερι΄κοκα, κερα΄σια, ροδα΄κινα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα
nectarines)
0809 10 10 (12)
0809 10 50 (12)
0809 20 19 (12)
0809 20 29 (12)
0809 30 11 (7) (12)
0809 30 19 (12)
0809 30 51 (8) (12)
0809 30 59 (12)
0809 40 40 (12)
'Αλλοι καρποι΄ και φρου΄τα νωπα΄
0810 10 05
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40 90
0810 50 00
Καρποι΄ και φρου΄τα, α΄ψητα η΄ ψηµε΄να στον ατµο΄
0811 20 11
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 59
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 39
0811 90 75

Φαγο΄πυρο το εδω΄διµο (µαυ΄ρο σιτα΄ρι), κεχρι΄ και κεχρι΄ το µακρο΄. 'Αλλα
δηµητριακα΄
1008 10 00
1008 20 00
1008 90 90
Αλευ΄ρι, σιµιγδα΄λι, σκο΄νη, νιφα΄δες, κο΄κκοι και συσσωµατωµε΄να προϊο΄ντα
µε µορφη΄ σβο΄λων (πελε΄τες)
1105 10 00
1105 20 00
Αλευ΄ρια και σιµιγδα΄λια απο΄ ξερα΄ ο΄σπρια
1106 10 00
1106 30 10
1106 30 90
Λι΄πη και ΄ελαια και τα κλα΄σµατα΄ τους, ψαριω΄v
1504 30 11
'Αλλα παρασκευα΄σµατα και κονσε΄ρβες κρεα΄των, παραπροϊο΄ντων σφαγι΄ων
1602 20 11
1602 20 19
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 90
1602 42 90
1602 90 31
1602 90 72
1602 90 76
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2001 10 00
2001 20 00
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 96
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Μανιτα΄ρια και τρου΄φες, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να
2003 10 20
2003 10 30
2003 10 80
2003 20 00
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω΄ς
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω΄ς
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα, φλου΄δες καρπω΄ν και φρου΄των
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 99
Γλυκα΄ κουταλιου΄, ζελε΄δες, µαρµελα΄δες, πολτοι΄ καρπω΄ν και φρου΄τωv
2007 10 91
2007 99 93
Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 11 94
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 95
2008 19 99
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 59
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 59
2008 60 69
2008 60 79
2008 60 99
2008 70 11
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
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2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 74
2008 99 79
2008 99 99
Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 11 19
2009 11 91
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99
2009 20 19
2009 20 91
2009 30 19
2009 30 31
2009 30 39
2009 30 51
2009 30 55
2009 30 91
2009 30 95
2009 30 99
2009 40 19
2009 40 91
2009 80 19
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 80 97
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
'Αλλα ποτα΄ που προε΄ρχονται απο΄ ζυ΄µωση (π.χ. µηλι΄της)
2206 00 10
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Οινολα΄σπες. Τρυγια΄ ακα΄θαρτη

Φυτικε΄ς υ΄λες και φυτικα΄ απορρι΄µµατα

2307 00 19

2308 90 19
Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (3)
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Χοιροειδη΄ ζωντανα΄
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
Προβατοειδη΄ και αιγοειδη΄, ζωντανα΄
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
Πετεινοι΄, κο΄τες, ζωντανα΄
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0105 92 00
0105 93 00
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
Κρε΄ατα χοιροειδω΄ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
Κρε΄ατα προβατοειδω΄ν η΄ αιγοειδω΄ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄
κατεψυγµε΄να
0204 10 00
0204 21 00
0204 22 10
0204 22 30
0204 22 50
0204 22 90
0204 23 00
0204 30 00
0204 41 00
0204 42 10
0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90
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0204 43 10
0204 43 90
0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 99
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 26 99
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 32 11
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0207 32 15
0207 32 19
0207 32 51
0207 32 59
0207 32 90
0207 33 11
0207 33 19
0207 33 51
0207 33 59
0207 33 90
0207 35 11
0207 35 15
0207 35 21
0207 35 23
0207 35 25
0207 35 31
0207 35 41
0207 35 51
0207 35 53
0207 35 61
0207 35 63
0207 35 71
0207 35 79
0207 35 99
0207 36 11
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 23
0207 36 25
0207 36 31
0207 36 41
0207 36 51
0207 36 53
0207 36 61
0207 36 63
0207 36 71
0207 36 79
0207 36 90
Λαρδι΄ χωρι΄ς τα κρεα΄τινα µε΄ρη, χοιρινο΄ λι΄πος (ξι΄γκι) και λι΄πος πουλερικω΄ν
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0209 00 90
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα, αλατισµε΄να η΄ σε α΄λµη
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90
0210 90 11
0210 90 19
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0210 90 21
0210 90 29
0210 90 31
0210 90 39
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα), συµπυκνωµε΄να
0402 91 11
0402 91 19
0402 91 31
0402 91 39
0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99 11
0402 99 19
0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99
Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
Ορο΄ς γα΄λακτος, ΄εστω και συµπυκνωµε΄νος
0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
Τυρια΄ και πηγµε΄νο γα΄λα για τυρι΄
0406 10 20 (11)
0406 10 80 (11)
0406 20 90 (11)
0406 30 10 (11)
0406 30 31 (11)
0406 30 39 (11)
0406 30 90 (11)
0406 40 90 (11)
0406 90 01 (11)
0406 90 21 (11)
0406 90 50 (11)
0406 90 69 (11)
0406 90 78 (11)
0406 90 86 (11)
0406 90 87 (11)
0406 90 88 (11)
0406 90 93 (11)
0406 90 99 (11)
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Αυγα΄ πτηνω΄ν µε το τσο΄φλι τους, νωπα΄, διατηρηµε΄να η΄ βρασµε΄να
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
Αυγα΄ πτηνω΄ν µε το τσο΄φλι τους και κρο΄κοι αυτω΄ν, νωπα΄
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
Με΄λι φυσικο΄
0409 00 00
Ντοµα΄τες νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη
0702 00 15 (12)
0702 00 20 (12)
0702 00 25 (12)
0702 00 30 (12)
0702 00 35 (12)
0702 00 40 (12)
0702 00 45 (12)
0702 00 50 (12)
Αγγου΄ρια και αγγουρα΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0707 00 10 (12)
0707 00 15 (12)
0707 00 20 (12)
0707 00 25 (12)
0707 00 30 (12)
0707 00 35 (12)
0707 00 40 (12)
0707 00 90
'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0709 10 10 (12)
0709 10 20 (12)
0709 20 00
0709 90 39
0709 90 75 (12)
0709 90 77 (12)
0709 90 79 (12)
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄
0711 20 90
Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες η΄ και τριµµε΄να
0712 90 19
Ρι΄ζες µανιο΄κας, αραρου΄της η΄ σαλεπιου΄, κο΄νδυλοι ηλι΄ανθου (ψευδοκολοκα΄σια)
0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
0714 20 90
Εσπεριδοειδη΄, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0805 10 37 (2) (12)
0805 10 38 (2) (12)
0805 10 39 (2) (12)
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0805 10 42 (2) (12)
0805 10 46 (2) (12)
0805 10 82
0805 10 84
0805 10 86
0805 20 11 (12)
0805 20 13 (12)
0805 20 15 (12)
0805 20 17 (12)
0805 20 19 (12)
0805 20 21 (10) (12)
0805 20 23 (10) (12)
0805 20 25 (10) (12)
0805 20 27 (10) (12)
0805 20 29 (10) (12)
0805 20 31 (12)
0805 20 33 (12)
0805 20 35 (12)
0805 20 37 (12)
0805 20 39 (12)
Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0806 10 21 (12)
0806 10 29 (4) (12)
0806 10 30 (12)
0806 10 50 (12)
0806 10 61 (12)
0806 10 69 (12)
0806 10 93
Βερι΄κοκα, κερα΄σια, ροδα΄κινα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα
nectarines)
0809 10 20 (12)
0809 10 30 (12)
0809 10 40 (12)
0809 20 11 (12)
0809 20 21 (12)
0809 20 31 (12)
0809 20 39 (12)
0809 20 41 (12)
0809 20 49 (12)
0809 20 51 (12)
0809 20 59 (12)
0809 20 61 (12)
0809 20 69 (12)
0809 20 71 (12)
0809 20 79 (12)
0809 30 21 (12)
0809 30 29 (12)
0809 30 31 (12)
0809 30 39 (12)
0809 30 41 (12)
0809 30 49 (12)
0809 40 20 (12)
0809 40 30 (12)
'Αλλοι καρποι΄ και φρου΄τα νωπα΄
0810 10 10
0810 10 80
0810 20 10
Καρποι΄ και φρου΄τα, α΄ψητα η΄ ψηµε΄να στον ατµο΄
0811 10 11
0811 10 19
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Σιτα΄ρι και σµιγα΄δι
1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
Σι΄καλη
1002 00 00
Κριθα΄ρι
1003 00 10
1003 00 90
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1104 22 92
1104 22 99
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30 10

Βρω΄µη
1004 00 00
Φαγο΄πυρο το εδω΄διµο (µαυ΄ρο σιτα΄ρι), κεχρι΄ και κεχρι΄ το µακρο΄. 'Αλλα
δηµητριακα΄
1008 90 10
Αλευ΄ρια σιταριου΄ η΄ σµιγαδιου΄
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
Αλευ΄ρια δηµητριακω΄ν α΄λλα απο΄ του σιταριου΄ η΄ σµιγαδιου΄
1102 10 00
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
Πλιγου΄ρια, σιµιγδα΄λια και συσσωµατω΄µατα µε µορφη΄ σβο΄λων
1103 11 10
1103 11 90
1103 12 00
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 21 00
1103 29 10
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 90
Σπο΄ροι δηµητριακω΄ν αλλιω΄ς επεξεργασµε΄νοι
1104 11 10
1104 11 90
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 99
1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90
1104 21 99
1104 22 20
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90

Αλευ΄ρια και σιµιγδα΄λια απο΄ ξερα΄ ο΄σπρια
1106 20 10
1106 20 90
Βυ΄νη, ΄εστω και καβουρντισµε΄νη
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00
Χαρου΄πια, φυ΄κια, ζαχαρο΄τευτλα
1212 91 20
1212 91 80
Χοιρινα΄ λι΄πη (συµπεριλαµβανοµε΄νου και του saindoux) και λι΄πη πουλερικω΄ν
1501 00 19
Ελαιο΄λαδο και τα κλα΄σµατα΄ του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να
1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
'Αλλα λα΄δια και τα κλα΄σµατα΄ τους
1510 00 10
1510 00 90
Λα΄δι δερµα΄των «δερµατε΄λαιο»
1522 00 31
1522 00 39
Λουκα΄νικα, σαλα΄µια και παρο΄µοια προϊο΄ντα, απο΄ κρε΄ας, παραπροϊο΄ντα
σφαγι΄ων
1601 00 91
1601 00 99
'Αλλα παρασκευα΄σµατα και κονσε΄ρβες κρεα΄των, παραπροϊο΄ντων σφαγι΄ων
1602 10 00
1602 20 90
1602 32 11
1602 39 21
1602 41 10

15.12.2000

EL
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 41
1602 90 51
1602 90 69
1602 90 74
1602 90 78
1602 90 98

L 317/253

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 11 11
2009 19 11
2009 20 11
2009 30 11
2009 30 59
2009 40 11
2009 50 10
2009 50 90
2009 80 11
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 90 11
2009 90 21
2009 90 31
Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν κατονοµα΄ζονται αλλου΄

'Αλλα ζα΄χαρα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται η λακτο΄ζη, χηµικω΄ς καθαρη΄
1702 11 00
1702 19 00
Ζυµαρικα΄ εν γε΄νει, ΄εστω και ψηµε΄να η΄ παραγεµισµε΄να
1902 20 30
Γλυκα΄ κουταλιου΄, ζελε΄δες, µαρµελα΄δες, πολτοι΄ καρπω΄ν και φρου΄τωv
2007 10 99
2007 91 90
2007 99 91
2007 99 98
Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 20 11
2008 20 31
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 79
2008 30 91
2008 30 99
2008 40 19
2008 40 31
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 60 19
2008 60 51
2008 60 61
2008 60 71
2008 60 91
2008 70 19
2008 70 51
2008 80 19
2008 92 16
2008 92 18
2008 99 21
2008 99 32
2008 99 33
2008 99 34
2008 99 37
2008 99 43

2106 90 51
Κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα εµπλουτισµε΄να µε αλκοο΄λη κρασια΄
2204 10 19 (11)
2204 10 99 (11)
2204 21 10
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 58
2204 29 75
2204 29 98
2204 29 99
2204 30 10
2204 30 92 (12)
2204 30 94 (12)
2204 30 96 (12)
2204 30 98 (12)
Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη
2208 20 40
Πι΄τουρα εν γε΄νει και α΄λλα υπολει΄µµατα
2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
Ελαιοπυρη΄νες και α΄λλα στερεα΄ υπολει΄µµατα
2306 90 19
Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των
ζω΄ων
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53

L 317/254

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

15.12.2000

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

2309 10 59
2309 10 70
2309 90 33
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 43
2309 90 49
2309 90 51
2309 90 53

2309 90 59
2309 90 70
Αλβουµι΄νες
3502 11 90
3502 19 90
3502 20 91
3502 20 99
Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (4)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
Βου΄τυρο και α΄λλες λιπαρε΄ς ουσι΄ες προερχο΄µενες απο΄ το γα΄λα
0405 20 10
0405 20 30

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
1806 10 30
1806 10 90
1806 20 10
1806 20 30
1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Χυµοι΄ και εκχυλι΄σµατα φυτικα΄. Πηκτικε΄ς υ΄λες
1302 20 10
1302 20 90
Μαργαρι΄νη
1517 10 10
1517 90 10
'Αλλα ζα΄χαρα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται η λακτο΄ζη, χηµικω΄ς καθαρη΄
1702 50 00
1702 90 10
Ζαχαρω΄δη προϊο΄ντα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται και η λευκη΄ σοκολα΄τα)
1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
Σοκολα΄τα και α΄λλα παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς
1806 10 15
1806 10 20

Εκχυλι΄σµατα βυ΄νης. Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς απο΄ αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99
Ζυµαρικα΄ εν γε΄νει, ΄εστω και ψηµε΄να η΄ παραγεµισµε΄να
1902 11 00
1902 19 10
1902 19 90
1902 20 91
1902 20 99
1902 30 10
1902 30 90
1902 40 10
1902 40 90
Ταπιο΄κα και τα υποκατα΄στατα αυτη΄ς
1903 00 00
Προπαρασκευασµε΄νες τροφε΄ς
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20 10
1904 20 91
1904 20 95

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
1904 20 99
1904 90 10
1904 90 90
Προϊο΄ντα αρτοποιι΄ας, ζαχαροπλαστικη΄ς η΄ µπισκοτοποιι΄ας
1905 10 00
1905 20 10
1905 20 30
1905 20 90
1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91
1905 30 99
1905 40 10
1905 40 90
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα

L 317/255

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
2102 10 39
2102 10 90
2102 20 11
Παρασκευα΄σµατα για σα΄λτσες και σα΄λτσες παρασκευασµε΄νες Αρτυ΄µατα
συ΄νθετα
2103 20 00
Παγωτα΄
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99
Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν κατovoµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄
2106 10 20
2106 10 80
2106 90 10
2106 90 20
2106 90 98
Νερα΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα µεταλλικα΄ και τα αεριου΄χα νερα΄
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

2001 90 40
Ξι΄δια και υποκατα΄στατα αυτω΄ν
'Αλλα λαχανικα΄
2004 10 91

2209 00 11
2209 00 19
2209 00 91
2209 00 99

'Αλλα λαχανικα΄
2005 20 10
Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 99 85
2008 99 91

Αλκοο΄λες α΄κυκλες και τα αλογονωµε΄να παρα΄γωγα΄ τους
2905 43 00
2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99
2905 45 00

Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 80 69
Εκχυλι΄σµατα, αποστα΄γµατα η΄ συµπυκνω΄µατα καφε΄
2101 11 11
2101 11 19
2101 12 92
2101 12 98
2101 20 98
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99
Ζυ΄µες (ενεργε΄ς η΄ αδρανει΄ς)
2102 10 10
2102 10 31

Μει΄γµατα ευωδω΄ν ουσιω΄ν και µει΄γµατα
3302 10 10
3302 10 21
3302 10 29
Προϊο΄ντα για το κολλα΄ρισµα η΄ το τελει΄ωµα, επιταχυντε΄ς βαφη΄ς
3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90
Συνδετικα΄ παρασκευασµε΄να για καλου΄πια η΄ πυρη΄νες χυτηρι΄ου
3824 60 11
3824 60 19
3824 60 91
3824 60 99

L 317/256

EL
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Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (5)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων
0603 10 15 (11)
0603 10 29 (11)
0603 10 51 (11)
0603 10 65 (11)
0603 90 00 (11)
Καρποι΄ και φρου΄τα, α΄ψητα η΄ ψηµε΄να στον ατµο΄
0811 10 90 (11)
Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 40 51 (11)
2008 40 59 (11)
2008 40 71 (11)
2008 40 79 (11)
2008 40 91 (11)
2008 40 99 (11)
2008 50 61 (11)
2008 50 69 (11)
2008 50 71 (11)
2008 50 79 (11)
2008 50 92 (11)
2008 50 94 (11)
2008 50 99 (11)
2008 70 61 (11)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
2008 70 69 (11)
2008 70 71 (11)
2008 70 79 (11)
2008 70 92 (11)
2008 70 94 (11)
2008 70 99 (11)
2008 92 59 (11)
2008 92 72 (11)
2008 92 74 (11)
2008 92 78 (11)
2008 92 98 (11)
Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 11 99 (11)
2009 40 30 (11)
2009 70 11 (11)
2009 70 19 (11)
2009 70 30 (11)
2009 70 91 (11)
2009 70 93 (11)
2009 70 99 (11)
Κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα εµπλουτισµε΄να µε αλκοο΄λη κρασια΄
2204 21 79 (11)
2204 21 80 (11)
2204 21 83 (11)
2204 21 84 (11)
Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (6)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Βοοειδη΄ ζωντανα΄
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
Κρε΄ατα βοοειδω΄ν, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
Κρε΄ατα βοοειδω΄ν, κατεψυγµε΄να
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0202 30 50
0202 30 90
Βρω΄σιµα παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων βοοειδω΄ν, χοιροειδω΄ν, προβατοειδω΄ν,
αιγοειδω΄ν
0206 10 95
0206 29 91
0206 29 99
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω΄σιµα, αλατισµε΄να η΄ σε α΄λµη
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 49
0210 90 90
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα), συµπυκνωµε΄να
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99
0402 29 11
0402 29 15

15.12.2000
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0402 29 19
0402 29 91
0402 29 99
Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
Ορο΄ς γα΄λακτος, ΄εστω και συµπυκνωµε΄νος
0404 10 02
0404 10 04
0404 10 06
0404 10 12
0404 10 14
0404 10 16
0404 10 26
0404 10 28
0404 10 32
0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Εσπεριδοειδη΄, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0805 10 01 (12)
0805 10 05 (12)
0805 10 09 (12)
0805 10 11 (12)
0805 10 15 (2)
0805 10 19 (2)
0805 10 21 (2)
0805 10 25 (12)
0805 10 29 (12)
0805 10 31 (12)
0805 10 33 (12)
0805 10 35 (12)
0805 10 37 (9) (12)
0805 10 38 (9) (12)
0805 10 39 (9) (12)
0805 10 42 (9) (12)
0805 10 44 (12)
0805 10 46 (9) (12)
0805 10 51 (2)
0805 10 55 (2)
0805 10 59 (2)
0805 10 61 (2)
0805 10 65 (2)
0805 10 69 (2)
0805 30 20 (2)
0805 30 30 (2)
0805 30 40 (2)
Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
0806 10 40 (12)
Μη΄λα, αχλα΄δια και κυδω΄νια, νωπα΄

Βου΄τυρο και α΄λλες λιπαρε΄ς ουσι΄ες προερχο΄µενες απο΄ το γα΄λα
0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90
'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων
0603 10 11
0603 10 13
0603 10 21
0603 10 25
0603 10 53

0808 10 51 (12)
0808 10 53 (12)
0808 10 59 (12)
0808 10 61 (12)
0808 10 63 (12)
0808 10 69 (12)
0808 10 71 (12)
0808 10 73 (12)
0808 10 79 (12)
0808 10 92 (12)
0808 10 94 (12)
0808 10 98 (12)
0808 20 31 (12)
0808 20 37 (12)
0808 20 41 (12)
0808 20 47 (12)
0808 20 51 (12)
0808 20 57 (12)
0808 20 67 (12)

'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
0709 90 60
Λαχανικα΄ α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄
0710 40 00
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄
0711 90 30
Μπανα΄νες, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ει΄δους των Αντιλλω΄ν, νωπε΄ς η΄ ξερε΄ς
0803 00 19

Καλαµπο΄κι
1005 10 90
1005 90 00
Ρυ΄ζι
1006 10 10
1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96

L 317/257
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
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
Σο΄ργο σε κο΄κκους
1007 00 10
1007 00 90
Αλευ΄ρια δηµητριακω΄ν α΄λλα απο΄ του σιταριου΄ η΄ σµιγαδιου΄
1102 20 10
1102 20 90
1102 30 00
Πλιγου΄ρια, σιµιγδα΄λια και συσσωµατω΄µατα µε µορφη΄ σβο΄λων
1103 13 10
1103 13 90
1103 14 00
1103 29 40
1103 29 50

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Γλουτε΄νη σιταριου΄, ΄εστω και σε ξερη΄ κατα΄σταση
1109 00 00
'Αλλα παρασκευα΄σµατα και κονσε΄ρβες κρεα΄των, παραπροϊο΄ντων σφαγι΄ων
1602 50 10
1602 90 61
Ζα΄χαρη απο΄ ζαχαροκα΄λαµο η΄ απο΄ τευ΄τλα και ζαχαρο΄ζη χηµικω΄ς καθαρη΄
1701 11 10
1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
'Αλλα ζα΄χαρα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται η λακτο΄ζη, χηµικω΄ς καθαρη΄
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 10
1702 40 90
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 50
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 99
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2001 90 30
Ντοµα΄τες, παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες

Σπο΄ροι δηµητριακω΄ν αλλιω΄ς επεξεργασµε΄νοι
1104 19 50
1104 19 91
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 23 99
1104 30 90
'Αµυλα κα΄θε ει΄δους. Ινουλι΄νη
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 10
1108 19 90
1108 20 00

15.12.2000

2002 10 10
2002 10 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να
2004 90 10
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να
2005 60 00
2005 80 00

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Γλυκα΄ κουταλιου΄, ζελε΄δες, µαρµελα΄δες, πολτοι΄ καρπω΄ν και φρου΄τωv

Κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα εµπλουτισµε΄να µε αλκοο΄λη κρασια΄

2007 10 10
2007 91 10
2007 91 30
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 51
2007 99 55
2007 99 58

2204 21 94
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
Βερµου΄τ και α΄λλα κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90

Καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω΄σιµα µε΄ρη φυτω΄ν
2008 30 55
2008 30 75
2008 92 51
2008 92 76
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97

Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη
2207 10 00
2207 20 00
Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη
2208 40 10
2208 40 90
2208 90 91
2208 90 99

Χυµοι΄ φρου΄των (περιλαµβανοµε΄νου και του µου΄στου)
2009 40 93
2009 60 11 (12)
2009 60 19 (12)
2009 60 51 (12)
2009 60 59 (12)
2009 60 71 (12)
2009 60 79 (12)
2009 60 90 (12)
2009 80 71
2009 90 49
2009 90 71

Πι΄τουρα εν γε΄νει και α΄λλα υπολει΄µµατα
2302 10 10
2302 10 90
2302 20 10
2302 20 90
Κατα΄λοιπα αµυλοποιι΄ας και παρο΄µοια κατα΄λοιπα
2303 10 11

Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν κατovoµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄
2106 90 30
2106 90 55
2106 90 59

∆εξτρι΄νη και α΄λλα τροποποιηµε΄να α΄µυλα κα΄θε ει΄δους
3505 10 10
3505 10 90
3505 20 10
3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90

Γεωργικα΄ προϊο΄ντα (7)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Τυρια΄ και πηγµε΄νο γα΄λα για τυρι΄
0406 20 10
0406 40 10
0406 40 50
0406 90 02
0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 07
0406 90 08
0406 90 09
0406 90 12
0406 90 14
0406 90 16
0406 90 18

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0406 90 19
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 79
0406 90 81
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
Κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα εµπλουτισµε΄να µε αλκοο΄λη κρασια΄
2204 10 11
2204 10 91
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 95
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2204 21 96
2204 21 97
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη
2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 32
2208 30 38
2208 30 52
2208 30 58
2208 30 72
2208 30 78
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 52

΄ σεις
Υποσηµειω
(1) (16/5-15/9)
(2) (1/6-15/10)
(3) (1/1-31/5) Εκτο΄ς απο΄ την ποικιλι΄α Emperor.
(4) Ποικιλι΄α Emperor η΄ (1/6-31/12).
(5) (1/1-31/3)
(6) (1/10-31/12)
(7) (1/4-31/12)
(8) (1/1-30/9)
(9) (16/10-31/5)
(10) (16/9-15/5)
(11) Στο πλαι΄σιο της συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο, την ανα΄πτυξη και τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Νο΄τιας
Αφρικη΄ς, ο συντελεστη΄ς ετη΄σιας ανα΄πτυξης εφαρµο΄ζεται ετησι΄ως στις αντι΄στοιχες βασικε΄ς ποσο΄τητες.
(12) Στο πλαι΄σιο της συµφωνι΄ας για το εµπο΄ριο, την ανα΄πτυξη και τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της ∆ηµοκρατι΄ας της Νο΄τιας
Αφρικη΄ς, καταβα΄λλεται ο πλη΄ρης ειδικο΄ς δασµο΄ς εφο΄σον δεν επιτυγχα΄νεται η αντι΄στοιχη τιµη΄ εισο΄δου.

15.12.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα XIV του πρωτοκο΄λλου 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Προϊο΄ντα της αλιει΄ας (1)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Ψα΄ρια ζωντανα΄
0301 10 90
0301 92 00
0301 99 11
Ψα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα και α΄λλη
σα΄ρκα ψαριω΄ν
0302 12 00
0302 31 10
0302 32 10
0302 33 10
0302 39 11
0302 39 19
0302 66 00
0302 69 21
Ψα΄ρια κατεψυγµε΄να, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα ψαριω΄ν

0303 42 18
0303 42 32
0303 42 38
0303 42 52
0303 42 58
0303 43 11
0303 43 13
0303 43 19
0303 49 21
0303 49 23
0303 49 29
0303 49 41
0303 49 43
0303 49 49
0303 76 00
0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
Φιλε΄τα και α΄λλη σα΄ρκα ψαριω΄ν

0303 10 00
0303 22 00
0303 41 11
0303 41 13
0303 41 19
0303 42 12

0304 10 13
0304 20 13
Ζυµαρικα΄ εν γε΄νει, ΄εστω και ψηµε΄να η΄ παραγεµισµε΄να
1902 20 10

Προϊο΄ντα της αλιει΄ας (2)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Ψα΄ρια ζωντανα΄
0301 91 10
0301 93 00
0301 99 19
Ψα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα και α΄λλη
σα΄ρκα ψαριω΄ν
0302 11 10
0302 19 00
0302 21 10
0302 21 30
0302 22 00
0302 62 00
0302 63 00
0302 65 20
0302 65 50
0302 65 90
0302 69 11
0302 69 19
0302 69 31
0302 69 33
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 85
0302 69 86
0302 69 92

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0302 69 99
0302 70 00
Ψα΄ρια κατεψυγµε΄να, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα ψαριω΄ν
0303 21 10
0303 29 00
0303 31 10
0303 31 30
0303 33 00
0303 39 10
0303 72 00
0303 73 00
0303 75 20
0303 75 50
0303 75 90
0303 79 11
0303 79 19
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 60
0303 79 62
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 87
0303 79 92
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 96
0303 80 00
Φιλε΄τα και α΄λλη σα΄ρκα ψαριω΄ν
0304 10 19
0304 10 91
0304 20 19
0304 20 21
0304 20 29
0304 20 31
0304 20 33
0304 20 35
0304 20 37
0304 20 41
0304 20 43
0304 20 61
0304 20 69
0304 20 71
0304 20 73
0304 20 87
0304 20 91
0304 90 10
0304 90 31
0304 90 39
0304 90 41
0304 90 45
0304 90 57
0304 90 59
0304 90 97
Ψα΄ρια αποξεραµε΄να, αλατισµε΄να η΄ σε α΄ρµη. Ψα΄ρια καπνιστα΄
0305 42 00
0305 59 50
0305 59 70
0305 63 00
0305 69 30
0305 69 50
0305 69 90
Μαλακο΄στρακα, ΄εστω και χωρι΄ς το ο΄στρακο΄ τους, ζωντανα΄, νωπα΄
0306 11 10
0306 11 90
0306 12 10
0306 12 90
0306 13 10
0306 13 90
0306 14 10
0306 14 30
0306 14 90
0306 19 10
0306 19 90
0306 21 00
0306 22 10
0306 22 91
0306 22 99
0306 23 10
0306 23 90
0306 24 10
0306 24 30
0306 24 90
0306 29 10
0306 29 90
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Μαλα΄κια, ΄εστω και χωρισµε΄να απο΄ το κοχυ΄λι τους, ζωντανα΄, νωπα΄
0307 10 90
0307 21 00
0307 29 10
0307 29 90
0307 31 10
0307 31 90
0307 39 10
0307 39 90
0307 41 10
0307 41 91
0307 41 99
0307 49 01
0307 49 11
0307 49 18
0307 49 31
0307 49 33
0307 49 35
0307 49 38
0307 49 51
0307 49 59
0307 49 71
0307 49 91
0307 49 99
0307 51 00
0307 59 10
0307 59 90
0307 91 00
0307 99 11
0307 99 13
0307 99 15
0307 99 18
0307 99 90
Παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ψα΄ρια· Χαβια΄ρι και τα υποκατα΄στατα
αυτου΄
1604 11 00
1604 13 90
1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 19 10
1604 19 50
1604 19 91
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95
1604 19 98
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 30 10
1604 30 90
Μαλακο΄στρακα, µαλα΄κια και α΄λλα ασπο΄νδυλα υδρο΄βια
1605 10 00
1605 20 10
1605 20 91
1605 20 99
1605 30 00
1605 40 00
1605 90 11
1605 90 19
1605 90 30
1605 90 90
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Προϊο΄ντα της αλιει΄ας (3)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Ψα΄ρια ζωντανα΄

Φιλε΄τα και α΄λλη σα΄ρκα ψαριω΄ν

0301 91 90
Ψα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα και α΄λλη
σα΄ρκα ψαριω΄ν
0302 11 90

0304 10 11
0304 20 11
0304 20 57
0304 20 59
0304 90 47
0304 90 49
Παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ψα΄ρια· Χαβια΄ρι και τα υποκατα΄στατα
αυτου΄

Ψα΄ρια κατεψυγµε΄να, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα ψαριω΄ν
0303 21 90

1604 13 11

Προϊο΄ντα της αλιει΄ας (4)
Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
Ψα΄ρια ζωντανα΄
0301 99 90
Ψα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα και α΄λλη
σα΄ρκα ψαριω΄ν
0302 21 90
0302 23 00
0302 29 10
0302 29 90
0302 31 90
0302 32 90
0302 33 90
0302 39 91
0302 39 99
0302 40 05
0302 40 98
0302 50 10
0302 50 90
0302 61 10
0302 61 30
0302 61 90
0302 61 98
0302 64 05
0302 64 98
0302 69 25
0302 69 35
0302 69 55
0302 69 61
0302 69 75
0302 69 87
0302 69 91
0302 69 93
0302 69 94
0302 69 95
Ψα΄ρια κατεψυγµε΄να, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα ψαριω΄ν
0303 31 90
0303 32 00
0303 39 20
0303 39 30
0303 39 80
0303 41 90
0303 42 90
0303 43 90
0303 49 90
0303 50 05
0303 50 98

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
0303 60 11
0303 60 19
0303 60 90
0303 71 10
0303 71 30
0303 71 90
0303 71 98
0303 74 10
0303 74 20
0303 74 90
0303 77 00
0303 79 31
0303 79 41
0303 79 55
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 91
0303 79 95

Φιλε΄τα και α΄λλη σα΄ρκα ψαριω΄ν
0304 10 31
0304 10 33
0304 10 35
0304 10 38
0304 10 94
0304 10 96
0304 10 98
0304 20 45
0304 20 51
0304 20 53
0304 20 75
0304 20 79
0304 20 81
0304 20 85
0304 20 96
0304 90 05
0304 90 20
0304 90 27
0304 90 35
0304 90 38
0304 90 51
0304 90 55
0304 90 61
0304 90 65
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6
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Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Ψα΄ρια αποξεραµε΄να, αλατισµε΄να η΄ σε α΄ρµη. Ψα΄ρια καπνιστα΄

0305 69 10
0305 69 20

0305 10 00
0305 20 00
0305 30 11
0305 30 19
0305 30 30
0305 30 50
0305 30 90
0305 41 00
0305 49 10
0305 49 20
0305 49 30
0305 49 45
0305 49 50
0305 49 80
0305 51 10
0305 51 90
0305 59 11
0305 59 19
0305 59 30
0305 59 60
0305 59 90
0305 61 00
0305 62 00

Μαλακο΄στρακα, ΄εστω και χωρι΄ς το ο΄στρακο΄ τους, ζωντανα΄, νωπα΄
0306 13 30
0306 19 30
0306 23 31
0306 23 39
0306 29 30
Παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ψα΄ρια· Χαβια΄ρι και τα υποκατα΄στατα
αυτου΄
1604 12 10
1604 12 91
1604 12 99
1604 14 12
1604 14 14
1604 14 16
1604 14 18
1604 14 90
1604 19 31
1604 19 39
1604 20 70
Προϊο΄ντα της αλιει΄ας (5)

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Κ ω δ ι κ ο΄ ς Σ Ο 9 6

Ψα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα και α΄λλη
σα΄ρκα ψαριω΄ν

Φιλε΄τα και α΄λλη σα΄ρκα ψαριω΄ν

0302 69 65
0302 69 81
Ψα΄ρια κατεψυγµε΄να, µε εξαι΄ρεση τα φιλε΄τα ψαριω΄ν
0303 78 10
0303 78 90
0303 79 81

0304 20 83
Παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ψα΄ρια· Χαβια΄ρι και τα υποκατα΄στατα
αυτου΄
1604 13 19
1604 16 00
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 90
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Παρα΄ρτηµα XV του πρωτοκο΄λλου 1
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ
Τα µε΄ρη συµφω΄νησαν ο΄τι, για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 11 του πρωτοκο΄λλου 1 ισχυ΄ουν οι παρακα΄τω
ορισµοι΄:
αναπτυσσο΄µενη χω΄ρα: κα΄θε χω΄ρα που χαρακτηρι΄ζεται ως τε΄τοια απο΄ την Επιτροπη΄ Αναπτυξιακη΄ς Βοη΄θειας του ΟΟΣΑ εκτο΄ς
απο΄ τις Χω΄ρες Υψηλου΄ Εισοδη΄µατος και τις χω΄ρες µε ΑΕγχΠ που κατα΄ το 1992 υπερε΄βαινε τα 100 δισεκατοµµυ΄ρια δολα΄ρια
σε τρε΄χουσες τιµε΄ς·
η ΄εκφραση «γειτονικε΄ς αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες που υπα΄γονται σε συµπαγη΄ γεωγραφικη΄ οντο΄τητα» αφορα΄ τις παρακα΄τω
χω΄ρες:
Αφρικη΄:

Αλγερι΄α, Αι΄γυπτος, Λιβυ΄η, Μαρο΄κο, Τυνησι΄α·

Καραϊβικη΄:

Κολοµβι΄α, Κο΄στα Ρι΄κα, Κου΄βα, Ελ Σαλβαδο΄ρ, Γουατεµα΄λα, Ονδου΄ρα, Νικαρα΄γουα, Παναµα΄ς,
Βενεζουε΄λα·

Ειρηνικο΄ς:

Ναου΄ρου.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 'ΑΡΘΡΟΥ 9

1.

Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι πρε΄πει να καταβληθει΄ κα΄θε προσπα΄θεια για να αποφευχθει΄ η εφαρµογη΄ των µε΄τρων διασφα΄λισης
που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8.

2.

Αµφο΄τερα τα µε΄ρη πιστευ΄ουν ο΄τι η εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 9
παρα΄γραφοι 4 και 5 θα η΄ταν δυνατο΄ να συµβα΄λλει στην
΄εγκαιρη αναγνω΄ριση των προβληµα΄των που θα προε΄κυπταν
και, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη ο΄λων των σχετικω΄ν παραγο΄ντων,
στην µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ αποφυγη΄ της εφαρµογη΄ς µε΄τρων τα
οποι΄α η Κοινο΄τητα θα επιθυµου΄σε να µην λα΄βει ΄εναντι των
προτιµησιακω΄ν εµπορικω΄ν εται΄ρων της.

3.

Τα δυ΄ο µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν την αναγκαιο΄τητα να καθιερωθει΄
µηχανισµο΄ς προηγου΄µενης ενηµε΄ρωσης, ο οποι΄ος προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 4 και του οποι΄ου στο΄χος ει΄ναι
η µει΄ωση, στην περι΄πτωση των ευαι΄σθητων προϊο΄ντων, του
κινδυ΄νου προσφυγη΄ς κατα΄ αιφνι΄διο η΄ απρο΄βλεπτο τρο΄πο σε
µε΄τρα διασφα΄λισης. Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς θα επιτρε΄ψουν τη
διατη΄ρηση διαρκου΄ς ροη΄ς εµπορικω΄ν πληροφοριω΄ν και την
ταυτο΄χρονη καθιε΄ρωση τακτικω΄ν διαδικασιω΄ν διαβου΄λευσης.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο τα δυ΄ο µε΄ρη θα ει΄ναι σε θε΄ση να
παρακολουθου΄ν απο΄ κοντα΄ την εξε΄λιξη σε ευαι΄σθητους
τοµει΄ς και να εντοπι΄ζουν τα προβλη΄µατα που θα µπορου΄σαν
να παρουσιαστου΄ν.

4.

Απο΄ τα προηγου΄µενα προκυ΄πτουν οι εξη΄ς δυ΄ο διαδικασι΄ες:
(α) Mηχανισµο΄ς στατιστικη΄ς παρακολου΄θησης
Με την επιφυ΄λαξη των εσωτερικω΄ν ρυθµι΄σεων, τις
οποι΄ες η Κοινο΄τητα µπορει΄ να εφαρµο΄ζει για την
παρακολου΄θηση των εισαγωγω΄ν της, το α΄ρθρο 9
παρα΄γραφος 4 προβλε΄πει τη δηµιουργι΄α µηχανισµου΄
που θα εξασφαλι΄ζει τη στατιστικη΄ παρακολου΄θηση
ορισµε΄νων εξαγωγω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ προς την Κοινο΄τητα και θα διευκολυ΄νει κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο την
εξε΄ταση των γεγονο΄των που µπορου΄ν να προκαλε΄σουν
διαταραχε΄ς της αγορα΄ς.
Ο µηχανισµο΄ς αυτο΄ς, του οποι΄ου µοναδικο΄ς σκοπο΄ς
ει΄ναι η διευκο΄λυνση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν
µεταξυ΄ των µερω΄ν, πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται µο΄νο στα
προϊο΄ντα, τα οποι΄α η Κοινο΄τητα θεωρει΄, για ο΄,τι την
αφορα΄, ως ευαι΄σθητα.
Η καθιε΄ρωση του µηχανισµου΄ αυτου΄ θα γι΄νει µε κοινη΄
συµφωνι΄α, µε βα΄ση τα στοιχει΄α που θα παρα΄σχει η
Κοινο΄τητα και µε τη βοη΄θεια των στατιστικω΄ν στοιχει΄ων
τα οποι΄α τα κρα΄τη ΑΚΕ θα διαβιβα΄ζουν στην Επιτροπη΄
µετα΄ απο΄ αι΄τηση΄ της.
Προκειµε΄νου να εφαρµοστει΄ αποτελεσµατικα΄ ο µηχανισµο΄ς αυτο΄ς, ει΄ναι αναγκαι΄ο τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη
ΑΚΕ να παρε΄χουν στην Επιτροπη΄, ει δυνατο΄ν κα΄θε µη΄να,
τις στατιστικε΄ς σχετικα΄ µε τις εξαγωγε΄ς προς την

Κοινο΄τητα και προς καθε΄να απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της
προϊο΄ντων που η Κοινο΄τητα θεωρει΄ ευαι΄σθητα.
(β)

΄ ν διαβουλευ΄σεων
∆ιαδικασι΄α τακτικω
Ο παραπα΄νω µηχανισµο΄ς στατιστικη΄ς παρακολου΄θησης
θα επιτρε΄ψει στα δυ΄ο µε΄ρη να παρακολουθου΄ν
καλυ΄τερα τις εµπορικε΄ς εξελι΄ξεις που θα µπορου΄σαν να
αποτελε΄σουν πηγη΄ ανησυχιω΄ν. Με βα΄ση τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 5,
η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη ΑΚΕ θα ΄εχουν τη δυνατο΄τητα
να διεξα΄γουν περιοδικε΄ς διαβουλευ΄σεις προκειµε΄νου να
βεβαιω΄νονται ο΄τι ΄εχουν επιτευχθει΄οι στο΄χοι του α΄ρθρου
αυτου΄. Οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς θα γι΄νονται µετα΄ απο΄
αι΄τηση του ενο΄ς απο΄ τα µε΄ρη.

5.

Αν πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις εφαρµογη΄ς των µε΄τρων
διασφα΄λισης που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 8, η Κοινο΄τητα,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 σχετικα΄ µε τις
προηγου΄µενες διαβουλευ΄σεις ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄
των µε΄τρων διασφα΄λισης, θα πρε΄πει να διεξαγα΄γει αµε΄σως
διαβουλευ΄σεις µε τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ, παρε΄χοντα΄ς
τους κα΄θε απαραι΄τητη για τις διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς πληροφορι΄α, και ιδι΄ως τα στοιχει΄α που επιτρε΄πουν να διαπιστωθει΄ σε
ποιο βαθµο΄ οι εισαγωγε΄ς ενο΄ς συγκεκριµε΄νου προϊο΄ντος
προελευ΄σεως ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν ΑΚΕ ΄εχουν προκαλε΄σει η΄ ΄εχουν απειλη΄σει να προκαλε΄σουν σοβαρη΄ ζηµι΄α στους
εγχω΄ριους παραγωγου΄ς πανοµοιο΄τυπων η΄ α΄µεσα ανταγωνιστικω΄ν προϊο΄ντων η΄ σοβαρε΄ς διαταραχε΄ς σε οποιονδη΄ποτε τοµε΄α της οικονοµι΄ας η΄ δυσκολι΄ες που θα η΄ταν δυνατο΄
να οδηγη΄σουν σε σοβαρη΄ υποβα΄θµιση της οικονοµικη΄ς
κατα΄στασης κα΄ποιας περιφε΄ρειας της Κοινο΄τητας.

6.

Αν, εν τω µεταξυ΄, δεν καταστει΄ δυνατη΄ η συ΄ναψη α΄λλου
διακανονισµου΄ µε το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος η΄ κρα΄τη ΑΚΕ, οι
αρµο΄διες αρχε΄ς της Κοινο΄τητας µπορου΄ν, µετα΄ τη λη΄ξη
της προθεσµι΄ας των 21 ηµερω΄ν που προβλε΄πεται για τις
διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς, να λα΄βουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα για την
εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8. Τα µε΄τρα αυτα΄ κοινοποιου΄νται
αµε΄σως στα κρα΄τη ΑΚΕ και εφαρµο΄ζονται αµε΄σως.

7.

Η διαδικασι΄α αυτη΄ εφαρµο΄ζεται µε την επιφυ΄λαξη των µε΄τρων
που µπορου΄ν να ληφθου΄ν σε περι΄πτωση ειδικω΄ν περιστα΄σεων
κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 9 παρα΄γραφος 3. Σ' αυτη΄ την
περι΄πτωση, ο΄λες οι πρε΄πουσες πληροφορι΄ες κοινοποιου΄νται
αµε΄σως στα κρα΄τη ΑΚΕ.

8.

Στην προκειµε΄νη περι΄πτωση, ιδιαι΄τερη προσοχη΄ δι΄νεται στα
συµφε΄ροντα των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων, µεσο΄γειων και
νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ, ο΄πως προβλε΄πει το α΄ρθρο 2 της
συµφωνι΄ας.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3
΄ ν ΑΚΕ
που περιε΄χει το κει΄µενο του πρωτοκο΄λλου αριθ. 3 για τη ζα΄χαρη κρατω
το οποι΄ο περιλαµβα΄νεται στη συ΄µβαση του Λοµε΄ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγρα΄φη στις 28 Φεβρουαρι΄ου 1975 και τις
αντι΄στοιχες δηλω
΄ σεις που επισυνα΄πτονται στην εν λο΄γω συ΄µβαση

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3
για τη ζα΄χαρη ΑΚΕ

'Αρθρο 1
1.
Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση, για απροσδιο΄ριστη χρονικη΄ περι΄οδο, να αγορα΄ζει και να εισα΄γει, σε εγγυηµε΄νες
τιµε΄ς, καθορισµε΄νες ποσο΄τητες ζα΄χαρης ζαχαροκα΄λαµου, ακατε΄ργαστης η΄ λευκη΄ς, καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ, τις οποι΄ες αναλαµβα΄νουν να της προµηθευ΄ουν τα κρα΄τη αυτα΄.
2.
Η ρη΄τρα διασφαλι΄σεως που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10
της συ΄µβασης δεν εφαρµο΄ζεται. Η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου πραγµατοποιει΄ται στα πλαι΄σια της διαχει΄ρισης της
κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς ζα΄χαρης, η οποι΄α, πα΄ντως, δεν θα
επηρεα΄σει µε κανε΄να τρο΄πο την υποχρε΄ωση που ανε΄λαβε η
Κοινο΄τητα δυνα΄µει της παραγρα΄φου 1.

Μαυρι΄κιος
Σουαζιλα΄νδη
Τανζανι΄α
Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο
Ουγκα΄ντα
Λαϊκη΄ ∆ηµοκρατι΄α του Κονγκο΄

487 200
116 400
10 000
69 000
5 000
10 000

2.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 7, οι ποσο΄τητες αυτε΄ς δεν
ει΄ναι δυνατο΄ να µειωθου΄ν δι΄χως τη συµφωνι΄α των επιµε΄ρους
ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν.
3.
Πα΄ντως, για τη χρονικη΄ περι΄οδο µε΄χρι τις 30 Ιουνι΄ου 1975,
οι συµφωνηθει΄σες ποσο΄τητες, εκφρασµε΄νες σε µετρικου΄ς το΄νους
λευκη΄ς ζα΄χαρης, ει΄ναι οι εξη΄ς:

'Αρθρο 2
1.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 7, καµι΄α τροποποι΄ηση του
παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου δεν δυ΄ναται να τεθει΄ σε ισχυ΄ πριν απο΄ τη
λη΄ξη πενταετου΄ς περιο΄δου, υπολογιζο΄µενης απο΄ την ηµεροµηνι΄α
ενα΄ρξεως ισχυ΄ος της συ΄µβασης. Μετα΄ παρε΄λευση της προθεσµι΄ας
αυτη΄ς, τροποποιη΄σεις οι οποι΄ες θα η΄ταν δυνατο΄ να αποφασισθου΄ν
µε κοινη΄ συµφωνι΄α, θα αρχι΄σουν να ισχυ΄ουν την ηµεροµηνι΄α που
θα συµφωνηθει΄.
2.
Οι ο΄ροι εφαρµογη΄ς της εγγυη΄σεως που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 1 επανεξετα΄ζονται πριν απο΄ το τε΄λος του ΄εβδοµου ΄ετους
της εφαρµογη΄ς τους.
'Αρθρο 3
1.
Οι ποσο΄τητες ζα΄χαρης ζαχαροκα΄λαµου που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 1, εκπεφρασµε΄νες σε µετρικου΄ς το΄νους λευκη΄ς ζα΄χαρης,
καλου΄µενες εφεξη΄ς «συµφωνηθει΄σες ποσο΄τητες», οι οποι΄ες πρε΄πει
να παραδι΄δονται κατα΄ τη δια΄ρκεια καθεµια΄ς απο΄ τις δωδεκα΄µηνες
περιο΄δους που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 1, ει΄ναι οι
εξη΄ς:
Μπαρµπα΄ντος
Φι΄τζι
Γουϊα΄να
Τζαµα΄ικα
Κε΄νυα
Mαδαγασκα΄ρη
Μαλα΄ουι

49 300
163 600
157 700
118 300
5 000
10 000
20 000

Μπαρµπα΄ντος
Φι΄τζι
Γουια΄να
Τζαµα΄ικα
Mαδαγασκα΄ρη
Μαυρι΄κιος
Σουαζιλα΄νδη
Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο

29 600
25 600
29 600
83 800
2 000
65 300
19 700
54 200

'Αρθρο 4
1.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια κα΄θε δωδεκα΄µηνης περιο΄δου απο΄ την
1η Ιουλι΄ου µε΄χρι και τις 30 Ιουνι΄ου, εφεξη΄ς «περι΄οδος παρα΄δοσης»,
τα κρα΄τη ΑΚΕ τα οποι΄α εξα΄γουν ζα΄χαρη αναλαµβα΄νουν την
υποχρε΄ωση να παραδι΄δουν τις ποσο΄τητες που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1, µε την επιφυ΄λαξη προσαρµογω΄ν που
προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7. Ανα΄λογη υποχρε΄ωση ισχυ΄ει επι΄σης για τις ποσο΄τητες που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 3, για τη χρονικη΄ περι΄οδο µε΄χρι τις
30 Ιουνι΄ου 1975, η οποι΄α θεωρει΄ται επι΄σης ως περι΄οδος παρα΄δοσης.

2.
Οι αναφερο΄µενες στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 3 ποσο΄τητες,
οι οποι΄ες πρε΄πει να παραδοθου΄ν ΄εως τις 30 Ιουνι΄ου 1975,
περιλαµβα΄νουν τις παραδο΄σεις καθ' οδο΄ν απο΄ το λιµε΄να αποστολη΄ς
η΄, σε περι΄πτωση µεσο΄γειων κρατω΄ν, τις παραδο΄σεις που ΄εχουν
διε΄λθει τα συ΄νορα.

L 317/268

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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3.
Οι παραδο΄σεις ζα΄χαρης ζαχαροκα΄λαµου κρατω΄ν ΑΚΕ κατα΄
τη δια΄ρκεια της χρονικη΄ς περιο΄δου µε΄χρι τις 30 Ιουνι΄ου 1975
απολαυ΄ουν των εγγυηµε΄νων τιµω΄ν που ισχυ΄ουν κατα΄ την περι΄οδο
παραδο΄σεως, η οποι΄α αρχι΄ζει την 1η Ιουλι΄ου 1975. Παρο΄µοιοι
διακανονισµοι΄ ει΄ναι δυνατο΄ να γι΄νουν για µεταγενε΄στερες
περιο΄δους παραδο΄σεως.

δεν ει΄ναι σε θε΄ση να προµηθευ΄σει το συ΄νολο της συµφωνηθει΄σης
ποσο΄τητος και ο΄τι δεν επιθυµει΄να επωφεληθει΄απο΄ τη συµπληρωµατικη΄ περι΄οδο που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, η µη παραδοθει΄σα ποσο΄τητα θα κατανεµηθει΄ εκ νε΄ου απο΄ την Επιτροπη΄
προκειµε΄νου να παραδοθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της ΄διας
ι
περιο΄δου
παραδο΄σεως. Η Επιτροπη΄ προβαι΄νει στη νε΄α αυτη΄ κατανοµη΄
κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη.

'Αρθρο 5

3.
Εα΄ν ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ που εξα΄γει ζα΄χαρη δεν παραδω΄σει το
συ΄νολο της συµφωνηθει΄σης ποσο΄τητας ζα΄χαρης, κατα΄ τη δια΄ρκεια
οποιασδη΄ποτε περιο΄δου παραδο΄σεως, χωρι΄ς να υφι΄στανται λο΄γοι
ανωτε΄ρας βι΄ας, το΄τε η µη παραδοθει΄σα ποσο΄τητα αφαιρει΄ται
απο΄ τη συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα για καθεµι΄α απο΄ τις επο΄µενες
περιο΄δους παραδο΄σεως.

1.
Η λευκη΄ η΄ ακατε΄ργαστη ζα΄χαρη ζαχαροκα΄λαµου διατι΄θεται
στην αγορα΄ της Κοινο΄τητας σε τιµε΄ς τις οποι΄ες διαπραγµατευ΄ονται
ελευ΄θερα οι αγοραστε΄ς και οι πωλητε΄ς.
2.
Η Κοινο΄τητα δεν παρεµβαι΄νει αν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος αφη΄σει
τις εντο΄ς των συνο΄ρων του ισχυ΄ουσες τιµε΄ς πωλη΄σεως να υπερβου΄ν
την τιµη΄ κατωφλι΄ου της Κοινο΄τητας.
3.
Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να αγορα΄ζει, στην
εγγυηµε΄νη τιµη΄, ποσο΄τητες λευκη΄ς η΄ ακατε΄ργαστης ζα΄χαρης, εντο΄ς
των ορι΄ων συµφωνου΄µενων ποσοτη΄των, οι οποι΄ες δεν ει΄ναι δυνατο΄
να διατεθου΄ν στο εµπο΄ριο εντο΄ς της Κοινο΄τητας σε τιµη΄ ΄ση
ι η΄
ανω΄τερη προς την εγγυηµε΄νη τιµη΄.
4.
Η εγγυηµε΄νη τιµη΄, εκφρασµε΄νη σε λογιστικε΄ς µονα΄δες,
αναφε΄ρεται στη µη συσκευασµε΄νη ζα΄χαρη, η οποι΄α παραδι΄δεται cif
στους ευρωπαϊκου΄ς λιµε΄νες της Κοινο΄τητας και καθορι΄ζεται για τη
ζα΄χαρη αντιπροσωπευτικου΄ ποιοτικου΄ τυ΄που. Αποτελει΄αντικει΄µενο
ετη΄σιων διαπραγµατευ΄σεων, εντο΄ς του φα΄σµατος των τιµω΄ν που
διαµορφω΄νονται στην Κοινο΄τητα, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη ο΄λων
των σηµαντικω΄ν οικονοµικω΄ν συντελεστω΄ν, και καθορι΄ζεται το
αργο΄τερο την 1η Μαι΅ου που προηγει΄ται της περιο΄δου παρα΄δοσης
για την οποι΄α ισχυ΄ει.

4.
Η Επιτροπη΄ δυ΄ναται να αποφασι΄σει ο΄τι, καθο΄σον αφορα΄
τις µεταγενε΄στερες περιο΄δους παρα΄δοσης, η µη παραδοθει΄σα
ποσο΄τητα ζα΄χαρης αποτελει΄ αντικει΄µενο νε΄ας κατανοµη΄ς µεταξυ΄
των α΄λλων κρατω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3. Η νε΄α αυτη΄
κατανοµη΄ πραγµατοποιει΄ται σε συνεννο΄ηση µε τα ενδιαφερο΄µενα
κρα΄τη.
'Αρθρο 8
1.
Κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων κρατω΄ν προµηθευτω΄ν
ζα΄χαρης δυνα΄µει του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου η΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως
της Κοινο΄τητας, λαµβα΄νουν χω΄ρα διαβουλευ΄σεις σχετικα΄ µε τα
αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου,
στα κατα΄λληλα θεσµικα΄ πλαι΄σια που προ΄κειται να εγκρι΄νουν τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη. Για το σκοπο΄ αυτο΄, µπορει΄ να γι΄νει προσφυγη΄
στα ο΄ργανα που δηµιουργη΄θηκαν απο΄ τη συ΄µβαση κατα΄ την
περι΄οδο εφαρµογη΄ς της.
2.
Εα΄ν η συ΄µβαση παυ΄σει να ισχυ΄ει, τα κρα΄τη προµηθευτε΄ς
ζα΄χαρης που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 και η Κοινο΄τητα
θεσπι΄ζουν τις κατα΄λληλες θεσµικε΄ς διατα΄ξεις για να εξασφαλιστει΄
η συνεχη΄ς εφαρµογη΄ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου.

'Αρθρο 6

Η αγορα΄ στην εγγυηµε΄νη τιµη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5
παρα΄γραφος 3 εξασφαλι΄ζεται ει΄τε µε΄σω οργανισµω΄ν παρε΄µβασης,
ει΄τε µε΄σω α΄λλων οργανισµω΄ν οριζο΄µενων απο΄ την Κοινο΄τητα.

'Αρθρο 7

1.
Εα΄ν, για λο΄γους ανωτε΄ρας βι΄ας, ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ που εξα΄γει
ζα΄χαρη δεν παραδω΄σει το συ΄νολο της συµφωνηθει΄σης ποσο΄τητας
κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου παρα΄δοσης, η Επιτροπη΄, κατο΄πιν
αιτη΄σεως του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους, χορηγει΄ την αναγκαι΄α
συµπληρωµατικη΄ προθεσµι΄α παρα΄δοσης.
2.
Εα΄ν, κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου παραδο΄σεως, ΄ενα
κρα΄τος ΑΚΕ που εξα΄γει ζα΄χαρη, πληροφορη΄σει την Επιτροπη΄ ο΄τι

3.
Οι περιοδικε΄ς επανεξετα΄σεις που προβλε΄πονται στο παρο΄ν
πρωτο΄κολλο πραγµατοποιου΄νται στα συµφωνηθε΄ντα θεσµικα΄ πλαι΄σια.
'Αρθρο 9
Οι ιδιαι΄τεροι τυ΄ποι ζα΄χαρης που προµηθευ΄ουν κατα΄ παρα΄δοση
στα κρα΄τη µε΄λη ορισµε΄να κρα΄τη ΑΚΕ που εξα΄γουν ζα΄χαρη,
περιλαµβα΄νονται στις ποσο΄τητες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3
και ΄εχουν την ΄δια
ι µεταχει΄ριση.
'Αρθρο 10
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου εξακολουθου΄ν να
ισχυ΄ουν µετα΄ την ηµεροµηνι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 91 της
συ΄µβασης. Μετα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, η Κοινο΄τητα δυ΄ναται να
καταγγει΄λει το πρωτο΄κολλο ΄εναντι κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ και κα΄θε
κρα΄τος ΑΚΕ δυ΄ναται να το καταγγει΄λει ΄εναντι της Κοινο΄τητας
κατο΄πιν διετου΄ς προειδοποιη΄σεως.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3
1.

Κοινη΄ δη΄λωση περι΄ των ενδεχο΄µενων αιτη΄σεων συµµετοχη΄ς στο πρωτο΄κολλο 3.
Εξετα΄ζεται κα΄θε αι΄τηση προερχο΄µενη απο΄ κρα΄τος ΑΚΕ, συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της συ΄µβασης, αλλα΄ µη ειδικα΄
αναφερο΄µενο στο πρωτο΄κολλο 3, το οποι΄ο επιθυµει΄ να λα΄βει µε΄ρος στις διατα΄ξεις του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου (1).

2.

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε τη ζα΄χαρη καταγωγη΄ς Μπελι΄ζ, Αγι΄ου Χριστοφο΄ρου-Νε΄βις-Ανγκουι΄λλα
και Σουρινα΄µ
(α)

Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να λα΄βει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει την εφαρµογη΄
παρο΄µοιας µεταχει΄ρισης µε την προβλεπο΄µενη στο πρωτο΄κολλο 3 για τις εξη΄ς ποσο΄τητες ακατε΄ργαστης η΄
λευκη΄ς ζα΄χαρης καταγωγη΄ς των εξη΄ς χωρω΄ν:
Μπελι΄ζ
'Αγ. Χριστ.-Νε΄βις-Ανγκουι΄λλα
Σουρινα΄µ

(β)

Πα΄ντως, για την χρονικη΄ περι΄οδο µε΄χρι 30 Ιουνι΄ου 1975, οι ποσο΄τητες αυτε΄ς καθορι΄ζονται ως εξη΄ς.
Μπελι΄ζ
'Αγ. Χριστ.-Νε΄βις-Ανγκουι΄λλα

3.

39 400 το΄νοι
14 800 το΄νοι
4 000 το΄νοι

14 800 το΄νοι
7 900 το΄νοι (2)

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το α΄ρθρο 10 πρωτοκο΄λλου 3.
Η Κοινο΄τητα δηλω΄νει ο΄τι το α΄ρθρο 10 του πρωτοκο΄λλου 3 που προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα καταγγελι΄ας πρωτοκο΄λλου,
υπο΄ τους ο΄ρους που διατυπω΄νονται στο α΄ρθρο αυτο΄, ΄εχει ως στο΄χο να εξασφαλι΄σει την ασφα΄λεια δικαι΄ου και δεν
συνεπα΄γεται για την Κοινο΄τητα, καµι΄α µεταβολη΄ η΄ περιορισµο΄ των αρχω΄ν που διατυπω΄νονται στο α΄ρθρο 1 του ΄διου
ι
πρωτοκο΄λλου (3).

(1) Παρα΄ρτηµα ΧΙΙΙ της Τελικη΄ς Πρα΄ξης της Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.
(2) Παρα΄ρτηµα ΧΧΙ της Τελικη΄ς Πρα΄ξης της Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.
(3) Παρα΄ρτηµα ΧΧΙΙ της Τελικη΄ς Πρα΄ξης της Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΧΩΡΩΝ ΑΚΕ
Επιστολη΄ αριθ. 1 της κυβε΄ρνησης της ∆οµινικανη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σας επιβεβαιω΄σω ο΄τι η ∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α δεν επιθυµει΄ να προσχωρη΄σει στο πρωτο΄κολλο της συ΄µβασης
ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη ζα΄χαρη ΑΚΕ, ου΄τε ση΄µερα ου΄τε αργο΄τερα. Η ∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α αναλαµβα΄νει, συνεπω΄ς, την υποχρε΄ωση
να µην ζητη΄σει την προσχω΄ρηση σε αυτο΄ το πρωτο΄κολλο. Απευθυ΄νει δε στην οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ επιστολη΄ µε ανα΄λογο
περιεχο΄µενο. Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς. Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Επιστολη΄ αριθ. 2 του Προε΄δρου του Συµβουλι΄ου των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σα΄ς γνωρι΄σω τη λη΄ψη της επιστολη΄ς σας µε σηµερινη΄ ηµεροµηνι΄α, η οποι΄α ΄εχει ως εξη΄ς:
«'Εχω την τιµη΄ να σας επιβεβαιω΄σω ο΄τι η ∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α δεν επιθυµει΄ να προσχωρη΄σει στο πρωτο΄κολλο της
συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη ζα΄χαρη κρατω΄ν ΑΚΕ, ου΄τε ση΄µερα ου΄τε αργο΄τερα. Η ∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α αναλαµβα΄νει,
συνεπω΄ς, την υποχρε΄ωση να µην ζητη΄σει την προσχω΄ρηση σε αυτο΄ το πρωτο΄κολλο. Απευθυ΄νει δε στην οµα΄δα των
κρατω΄ν ΑΚΕ επιστολη΄ µε ανα΄λογο περιεχο΄µενο.»
Η Κοινο΄τητα επιβεβαιω΄νει τη συµφωνι΄α της ως προς το περιεχο΄µενο της επιστολη΄ς αυτη΄ς.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και των Μπαρµπα΄ντος, Μπελι΄ζ, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας του Κονγκο΄, Φι΄τζι, Συνεργατικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γουια΄νας, Τζαµα΄ικας, ∆ηµοκρατι΄ας της Κε΄νυας, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης, ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλα΄ουι, Μαυρι΄κιου, ∆ηµοκρατι΄ας του Σουρινα΄µ, Βασιλει΄ου της
Σουαζιλα΄νδης, Ηνωµε΄νης ∆ηµοκρατι΄ας της Τανζανι΄ας, Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο, ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγκα΄ντας, ∆ηµοκρατι΄ας
της Ζιµπα΄µπουε και Αγι΄ου Χριστοφο΄ρου και Νε΄βις σχετικα΄ µε την προσχω΄ρηση της τελευται΄ας χω΄ρας στο πρωτο΄κολλο
αριθ. 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ
Επιστολη΄ αριθ. 1
Κυ΄ριε,
Οι αντιπρο΄σωποι των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που
επισυνα΄πτεται στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπη΄ς εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας,
συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
—

το κρα΄τος 'Αγιος Χριστο΄φορος και Νε΄βις προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου µε
συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 14 800 το΄νων µε ισχυ΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α προσχω΄ρησης αυτου΄ στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕΕΟΚ.

Με΄χρι το΄τε, εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος ΙV της απο΄φασης 80/1186/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1980 για τη συ΄νδεση των υπερπο΄ντιων χωρω΄ν και εδαφω΄ν µε την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα επιστολη΄
και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Για το Συµβου΄λιο
των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των

Επιστολη΄ αριθ. 2
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σα΄ς γνωρι΄σω τη λη΄ψη της επιστολη΄ς σας µε σηµερινη΄ ηµεροµηνι΄α, η οποι΄α ΄εχει ως εξη΄ς:
«Οι αντιπρο΄σωποι των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που
επισυνα΄πτεται στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπη΄ς εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας,
συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
— το κρα΄τος 'Αγιος Χριστο΄φορος και Νε΄βις προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου µε
συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 14 800 το΄νων µε ισχυ΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α προσχω΄ρησης αυτου΄ στη δευ΄τερη συ΄µβαση
ΑΚΕ-ΕΟΚ
Με΄χρι το΄τε, εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος ΙV της απο΄φασης 80/1186/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
της 16ης ∆εκεµβρι΄ου 1980 για τη συ΄νδεση των υπερπο΄ντιων χωρω΄ν και εδαφω΄ν µε την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα
επιστολη΄ και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της
Κοινο΄τητας.»
'Εχω την τιµη΄ να επιβεβαιω΄σω ο΄τι οι κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στην επιστολη΄ σας συµφωνου΄ν µε το
περιεχο΄µενο της παρου΄σας επιστολη΄ς.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Για τις Kυβερνη΄σεις
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και των Μπαρµπα΄ντος, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας του Κονγκο΄, Φι΄τζι, Συνεργατικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γουια΄νας, Τζαµα΄ικας, ∆ηµοκρατι΄ας της Κε΄νυας, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης, ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλα΄ουι, Μαυρι΄κιου, ∆ηµοκρατι΄ας του Σουρινα΄µ, Βασιλει΄ου της
Σουαζιλα΄νδης, Ηνωµε΄νης ∆ηµοκρατι΄ας της Τανζανι΄ας, Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο, ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγκα΄ντας και ∆ηµοκρατι΄ας
της Ζιµπα΄µπουε σχετικα΄ µε την προσχω΄ρηση της τελευται΄ας χω΄ρας στο πρωτο΄κολλο αριθ. 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ
που επισυνα΄πτεται στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ.
Επιστολη΄ αριθ. 1
Κυ΄ριε,
Οι αντιπρο΄σωποι των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο πρωτο΄κολλο 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται
στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζιµπα΄µπουε και της Επιτροπη΄ς εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ζιµπα΄µπουε προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου µε συµφωνηθει΄σα
ποσο΄τητα 25 000 το΄νων µε ισχυ΄ απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 1982 και για την περι΄οδο ως τις 30 Ιουνι΄ου 1982 µε συµφωνηθει΄σα
ποσο΄τητα 6 000 το΄νων.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα επιστολη΄
και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Εξ ονο΄µατος του Συµβουλι΄ου
των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των

Επιστολη΄ αριθ. 2
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σα΄ς γνωρι΄σω τη λη΄ψη της επιστολη΄ς σας µε σηµερινη΄ ηµεροµηνι΄α, η οποι΄α ΄εχει ως εξη΄ς:
«Οι αντιπρο΄σωποι των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο πρωτο΄κολλο 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται
στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζιµπα΄µπουε και της Επιτροπη΄ς, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ζιµπα΄µπουε προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου µε συµφωνηθει΄σα
ποσο΄τητα 25 000 το΄νων µε ισχυ΄ απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 1982 και για την περι΄οδο ως τις 30 Ιουνι΄ου 1982 µε συµφωνηθει΄σα
ποσο΄τητα 6 000 το΄νων.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα
επιστολη΄ και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της
Κοινο΄τητας.»
'Εχω την τιµη΄ να επιβεβαιω΄σω ο΄τι οι κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στην επιστολη΄ σας συµφωνου΄ν µε τα
ο΄σα προαναφε΄ρθηκαν.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Για τις Kυβερνη΄σεις
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Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και των Μπαρµπα΄ντος, Μπελι΄ζ, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας του Κονγκο΄, Φι΄τζι, Συνεργατικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γουια΄νας, Τζαµα΄ικας, ∆ηµοκρατι΄ας της Κε΄νυας, Λαϊκη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης, ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλα΄ουι, Μαυρι΄κιου, ∆ηµοκρατι΄ας του Σουρινα΄µ, Βασιλει΄ου της
Σουαζιλα΄νδης, Ηνωµε΄νης ∆ηµοκρατι΄ας της Τανζανι΄ας, Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο, ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγκα΄ντας, ∆ηµοκρατι΄ας
της Ζιµπα΄µπουε και ∆ηµοκρατι΄ας της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄ σχετικα΄ µε την προσχω΄ρηση της τελευται΄ας χω΄ρας στο
πρωτο΄κολλο 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ
Επιστολη΄ αριθ. 1
Κυ΄ριε,
Η οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρεται στο πρωτο΄κολλο 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω
΄ ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται στη
δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η ∆ηµοκρατι΄α της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄ και η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα, συµφω΄νησαν
τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄ προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του προαναφερθε΄ντος πρωτοκο΄λλου απο΄
1ης Ιουλι΄ου 1983 µε α΄µεση συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 2 000 το΄νων (λευκη΄ αξι΄α).
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα επιστολη΄
και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της Κοινο΄τητας.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Εξ ονο΄µατος του Συµβουλι΄ου
των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των

Επιστολη΄ αριθ. 2
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σα΄ς γνωρι΄σω τη λη΄ψη της επιστολη΄ς σας µε σηµερινη΄ ηµεροµηνι΄α, η οποι΄α ΄εχει ως εξη΄ς:
«Η οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρεται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 7 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται
στη δευ΄τερη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η ∆ηµοκρατι΄α της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄ και η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα,
συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄ προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του προαναφερθε΄ντος πρωτοκο΄λλου
απο΄ 1ης Ιουλι΄ου 1983 µε α΄µεση συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 2 000 το΄νων (λευκη΄ αξι΄α).
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα
επιστολη΄ και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της
Κοινο΄τητας.»
'Εχω την τιµη΄ να επιβεβαιω΄σω ο΄τι οι κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στην επιστολη΄ σας συµφωνου΄ν µε το
περιεχο΄µενο αυτη΄ς.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Για τις Kυβερνη΄σεις

L 317/273

L 317/274

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Παρα΄ρτηµα του Πρωτοκο΄λλου 3
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
υπο΄ µορφη΄ ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των Μπαρµπα΄ντος, Μπελι΄ζ, Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας
του Κονγκο΄, Φι΄τζι, Συνεργατικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γουια΄νας, ∆ηµοκρατι΄ας της Ακτη΄ς Ελεφαντοστου΄, Τζαµα΄ικας,
∆ηµοκρατι΄ας της Κε΄νυας, Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης, ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλα΄ουι, ∆ηµοκρατι΄ας του Μαυρι΄κιου,
∆ηµοκρατι΄ας του Σουρινα΄µ, Αγι΄ου Χριστοφο΄ρου και Νε΄βις, Βασιλει΄ου της Σουαζιλα΄νδης, Ηνωµε΄νης ∆ηµοκρατι΄ας της
Τανζανι΄ας, ∆ηµοκρατι΄ας του Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο, ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγκα΄ντας, ∆ηµοκρατι΄ας της Ζα΄µπιας και
∆ηµοκρατι΄ας της Ζιµπα΄µπουε σχετικα΄ µε την προσχω΄ρηση της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζα΄µπιας στο πρωτο΄κολλο αριθ. 8 για τη
ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται στην τε΄ταρτη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ
Επιστολη΄ αριθ. 1
Κυ΄ριε,
Η οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρεται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 8 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται στην
τε΄ταρτη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η ∆ηµοκρατι΄α της Ζα΄µπιας και η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ζα΄µπιας προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του προαναφερθε΄ντος πρωτοκο΄λλου µε ισχυ΄ απο΄
1ης Ιανουαρι΄ου 1995 µε συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 0 το΄νων.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα επιστολη΄
και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Εξ ονο΄µατος του Συµβουλι΄ου
των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των

Επιστολη΄ αριθ. 2
Κυ΄ριε,
'Εχω την τιµη΄ να σας γνωρι΄σω ο΄τι ΄ελαβα επιστολη΄ σας µε σηµερινη΄ ηµεροµηνι΄α, η οποι΄α ΄εχει ως εξη΄ς:
«Η οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρεται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 8 για τη ζα΄χαρη των κρατω΄ν ΑΚΕ που επισυνα΄πτεται
στην τε΄ταρτη συ΄µβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, η ∆ηµοκρατι΄α της Ζα΄µπιας και η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ συµφω΄νησαν τα εξη΄ς:
Η ∆ηµοκρατι΄α της Ζα΄µπιας προστι΄θεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1 του προαναφερθε΄ντος πρωτοκο΄λλου µε ισχυ΄ απο΄
1ης Ιανουαρι΄ου 1995 µε συµφωνηθει΄σα ποσο΄τητα 0 το΄νων.
Θα σας παρακαλου΄σα να µου ανακοινω΄σετε τη λη΄ψη της παρου΄σας επιστολη΄ς και να επιβεβαιω΄σετε ο΄τι η παρου΄σα
επιστολη΄ και η απα΄ντηση΄ σας αποτελου΄ν συµφωνι΄α µεταξυ΄ των κυβερνη΄σεων των προαναφερθε΄ντων κρατω΄ν ΑΚΕ και της
Κοινο΄τητας.»
'Εχω την τιµη΄ να επιβεβαιω΄σω ο΄τι οι κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στην επιστολη΄ σας συµφωνου΄ν µε το
περιεχο΄µενο αυτη΄ς.
Με εξαιρετικη΄ εκτι΄µηση,
Για τις Kυβερνη΄σεις των κρατω
΄ ν ΑΚΕ
που αναφε΄ρονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 8
και της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζα΄µπιας
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4
για το βο΄ειο κρε΄ας
Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη ΑΚΕ συµφωνου΄ν τα παρακα΄τω ειδικα΄ µε΄τρα, µε στο΄χο να δοθει΄ στα κρα΄τη ΑΚΕ που
κατα΄ παρα΄δοση εξα΄γουν βο΄ειο κρε΄ας η δυνατο΄τητα να διατηρη΄σουν τη θε΄ση τους στην αγορα΄ της Κοινο΄τητας
και να εξασφαλιστει΄ ΄ετσι µια κα΄ποια εισοδηµατικη΄ στα΄θµη στους παραγωγου΄ς των κρατω΄ν.
'Αρθρο 1

'Αρθρο 4

Εντο΄ς των ορι΄ων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, οι, πλην των
δασµω΄ν κατ' αξι΄α, εισαγωγικε΄ς επιβαρυ΄νσεις που εφαρµο΄ζονται
στο βο΄ειο κρε΄ας καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ µειω΄νονται κατα΄ 92 %.

Αν, κατα΄ τη δια΄ρκεια ενο΄ς δεδοµε΄νου ΄ετους, ΄ενα απο΄ τα κρα΄τη
ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
προµηθευ΄σει ολο΄κληρη την επιτρεπο΄µενη ποσο΄τητα και δεν επιθυµει΄ να ληφθου΄ν υπε΄ρ αυτου΄ τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 3, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να κατανει΄µει την υπολειπο΄µενη
ποσο΄τητα µεταξυ΄ των α΄λλων ενδιαφερο΄µενων κρατω΄ν ΑΚΕ.
Σ' αυτη΄ν την περι΄πτωση, τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη ΑΚΕ προτει΄νουν
στην Επιτροπη΄, το αργο΄τερο µε΄χρι την 1η Σεπτεµβρι΄ου του εν
λο΄γω ΄ετους, το κρα΄τος η΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ που θα ει΄ναι σε θε΄ση να
προµηθευ΄σουν τη νε΄α επιπρο΄σθετη ποσο΄τητα, υποδεικνυ΄οντας και
το κρα΄τος ΑΚΕ που δεν ει΄ναι σε θε΄ση να προµηθευ΄σει ολο΄κληρη
την ποσο΄τητα που του αναλογει΄· εξυπακου΄εται ο΄τι η προσωρινη΄
αυτη΄ ανακατανοµη΄ δεν µεταβα΄λλει τις ποσο΄τητες που ορι΄στηκαν
αρχικα΄.

'Αρθρο 2

Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 4, η προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 1
µει΄ωση των εισαγωγικω΄ν επιβαρυ΄νσεων αφορα΄ τις εξη΄ς ποσο΄τητες
ανα΄ χω΄ρα και ηµερολογιακο΄ ΄ετος, εκφρασµε΄νες σε βο΄ειο κρε΄ας
χωρι΄ς κο΄καλα:
Μποτσουα΄να:
Κε΄νυα:
Mαδαγασκα΄ρη:
Σουαζιλα΄νδη:
Ζιµπα΄µπουε:
Ναµι΄µπια:

18 916 το΄νοι
142 το΄νοι
7 579 το΄νοι
3 363 το΄νοι
9 100 το΄νοι
13 000 το΄νοι

Η Επιτροπη΄ διασφαλι΄ζει ο΄τι η εν λο΄γω απο΄φαση λαµβα΄νεται µε΄χρι
τις 15 Νοεµβρι΄ου το αργο΄τερο.
'Αρθρο 5
Η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου εντα΄σσεται στο πλαι΄σιο
της διαχει΄ρισης της κοινη΄ς οργα΄νωσης της αγορα΄ς στον τοµε΄α του
βοει΄ου κρε΄ατος, πρα΄γµα το οποι΄ο δεν επηρεα΄ζει πα΄ντως τις
υποχρεω΄σεις που αναλαµβα΄νει η Κοινο΄τητα δυνα΄µει του παρο΄ντος
πρωτοκο΄λλου.

'Αρθρο 3
'Αρθρο 6
Εα΄ν, λο΄γω ξηρασι΄ας, κυκλω΄νων, ασθενειω΄ν ζω΄ων η΄ α΄λλων θεοµηνιω΄ν σηµειωθει΄ η΄ αναµε΄νεται να σηµειωθει΄ υποχω΄ρηση των
εξαγωγω΄ν, η Κοινο΄τητα ει΄ναι διατεθειµε΄νη να µελετη΄σει τη λη΄ψη
των κατα΄λληλων µε΄τρων, ω΄στε οι ποσο΄τητες που γι' αυτου΄ς τους
λο΄γους δεν εξη΄χθησαν η΄ δεν θα εξαχθου΄ν σε ΄ενα δεδοµε΄νο ΄ετος να
µπορου΄ν να παραδοθου΄ν το επο΄µενο η΄ το προηγου΄µενο ΄ετος.

Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς της ρη΄τρας διασφα΄λισης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 1 του παραρτη΄µατος στον τοµε΄α
του βοει΄ου κρε΄ατος, η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα
ω΄στε να µπορε΄σει ο ο΄γκος των εξαγωγω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ προς
την Κοινο΄τητα να διατηρηθει΄ σε επι΄πεδο συµβιβα΄σιµο µε τις
ανειληµµε΄νες, δυνα΄µει του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, υποχρεω΄σεις.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5
∆ευ΄τερο πρωτο΄κολλο για τις µπανα΄νες
'Αρθρο 1
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν την τερα΄στια οικονοµικη΄ σηµασι΄α των
εξαγωγω΄ν µπανα΄νας στην αγορα΄ της Κοινο΄τητας για τους προµηθευτε΄ς µπανα΄νας. H Κοινο΄τητα συµφωνει΄ να εξετα΄σει και ο΄που
χρεια΄ζεται να λα΄βει µε΄τρα µε σκοπο΄ τη διασφα΄λιση της συνεχου΄ς
βιωσιµο΄τητας των εξαγωγικω
΄ ν βιοµηχανιω΄ν µπανα΄νας και της
συνεχου΄ς προ΄σβασης των µπανανω΄ν στην κοινοτικη΄ αγορα΄.
'Αρθρο 2
Κα΄θε ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ και η Κοινο΄τητα συνεννοου΄νται
για τον καθορισµο΄ των δρα΄σεων που πρε΄πει να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄
για να βελτιωθου΄ν οι ο΄ροι παραγωγη΄ς και εµπορι΄ας µπανανω΄ν. Για
την επι΄τευξη αυτου΄ του στο΄χου, χρησιµοποιου΄νται ο΄λα τα µε΄σα
που προβλε΄πονται στα πλαι΄σια των διατα΄ξεων της συ΄µβασης
σχετικα΄ µε την οικονοµικη΄, την τεχνικη΄, τη γεωργικη΄, τη βιοµηχανικη΄ και την περιφερειακη΄ συνεργασι΄α. Οι δρα΄σεις αυτε΄ς προγραµµατι΄ζονται ΄ετσι ω΄στε να επιτρε΄πουν στα κρα΄τη ΑΚΕ, και ιδι΄ως στη
Σοµαλι΄α, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ιδιαι΄τερης κατα΄σταση΄ς τους,
να αποκτη΄σουν µεγαλυ΄τερη ανταγωνιστικο΄τητα. Οι δρα΄σεις θα
εφαρµο΄ζονται σε ο΄λα τα στα΄δια, απο΄ την παραγωγη΄ ΄εως την
κατανα΄λωση, και θα ΄εχουν ως στο΄χο τους εξη΄ς τοµει΄ς:
—

βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν παραγωγη΄ς και της ποιο΄τητας, µε΄σω

δρα΄σεων στον τοµε΄α της ΄ερευνας, της συγκοµιδη΄ς, της
συσκευασι΄ας και της διακι΄νησης,
—

µεταφορε΄ς και αποθη΄κευση,

—

εµπορι΄α και εµπορικη΄ προω΄θηση.
'Αρθρο 3

Προκειµε΄νου να επιτυ΄χουν τους στο΄χους αυτου΄ς, τα δυ΄ο µε΄ρη
συµφωνου΄ν να συνδιασκε΄πτονται στα πλαι΄σια µο΄νιµης µεικτη΄ς
οµα΄δας, επικουρου΄µενης απο΄ οµα΄δα εµπειρογνωµο΄νων, η οποι΄α
θα ΄εχει ως αποστολη΄ τη συνεχη΄ παρακολου΄θηση των ειδικω΄ν
προβληµα΄των που υποπι΄πτουν στην αντι΄ληψη΄ της.
'Αρθρο 4
Αν τα κρα΄τη ΑΚΕ που παρα΄γουν µπανα΄νες, αποφασι΄σουν να
ιδρυ΄σουν κοινη΄ οργα΄νωση µε σκοπο΄ να επιτυ΄χουν τους σκοπου΄ς
του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου, η Κοινο΄τητα θα υποστηρι΄ξει την
οργα΄νωση αυτη΄ και θα λα΄βει υπο΄ψη της τις αιτη΄σεις που θα της
υποβληθου΄ν για υποστη΄ριξη των δραστηριοτη΄των της οργα΄νωσης
αυτη΄ς, οι οποι΄ες εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς περιφερειακω΄ν
δρα΄σεων στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ
Η παρακα΄τω κατα΄σταση περιλαµβα΄νει τα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να, µεσο΄γεια και νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ:

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ
'Αρθρο 1
Οι παρακα΄τω χω΄ρες θεωρου΄νται ως τα λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄να κρα΄τη ΑΚΕ στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας:
Ανγκο΄λα
Μοζαµβι΄κη
Μπενι΄ν
Νι΄γηρ
Μπουρκι΄να Φα΄σο
Ρουα΄ντα
Μπουρου΄ντι
Σαµο΄α
∆ηµοκρατι΄α του Πρα΄σινου Ακρωτηρι΄ου
Σα΄ο Τοµε΄ και Πρι΄ντσιπε
∆ηµοκρατι΄α της Κεντρικη΄ς Αφρικη΄ς
Σιε΄ρα Λεο΄νε
Τσαντ
Νη΄σοι Σολοµω΄ντος
Νη΄σοι Κοµο΄ρες
Σοµαλι΄α
Λαϊκη΄ ∆ηµοκρατι΄α του Κονγκο΄
Σουδα΄ν
Τζιµπουτι΄
Τανζανι΄α

Αιθιοπι΄α
Τουβαλου΄
Ερυθραι΄α
Το΄γκο
Γκα΄µπια
Ουγκα΄ντα
Γουϊνε΄α
Βανουα΄του
Γουϊνε΄α (Μπισα΄ου)
Ζα΄µπια
Γουϊνε΄α (Ισηµερινη΄)
Αϊτη΄
Kιριµπα΄τι
Λεσο΄θο
Λιβερι΄α
Μαλα΄ουι
Mαλι΄
Μαυριτανι΄α
Mαδαγασκα΄ρη

ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ
'Αρθρο 2
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις και µε΄τρα προβλε΄πονται για την υποστη΄ριξη των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλουν τα µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ
προκειµε΄νου να υπερβου΄ν τις γεωγραφικε΄ς δυσχε΄ρειες και α΄λλα εµπο΄δια που εµποδι΄ζουν την ανα΄πτυξη΄ τους, ω΄στε να τους
επιτρε΄ψουν να επιταχυ΄νουν το ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.
'Αρθρο 3
Τα µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ ει΄ναι τα εξη΄ς:
Μποτσουα΄να
Mαλι΄
Μπουρκι΄να Φα΄σο
Νι΄γηρ
Μπουρου΄ντι
Ρουα΄ντα
∆ηµοκρατι΄α της Κεντρικη΄ς Αφρικη΄ς
Σουαζιλα΄νδη

Τσαντ
Ουγκα΄ντα
Αιθιοπι΄α
Ζα΄µπια
Λεσο΄θο
Ζιµπα΄µπουε
Μαλα΄ουι

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ
'Αρθρο 4
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις και µε΄τρα προβλε΄πονται για την υποστη΄ριξη των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλουν τα νησιωτικα΄ κρα΄τη ΑΚΕ
προκειµε΄νου να υπερβου΄ν τις φυσικε΄ς και γεωγραφικε΄ς δυσχε΄ρειες και α΄λλα εµπο΄δια που εµποδι΄ζουν την ανα΄πτυξη΄ τους,
ω΄στε να τους επιτρε΄ψουν να επιταχυ΄νουν το ρυθµο΄ ανα΄πτυξη΄ς τους.
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'Αρθρο 5
Κατα΄σταση νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ:
Αντι΄γκουα και Μπαρµπου΄ντα
Παπουασι΄α-Νε΄α Γουινε΄α
Μπαχα΄µες
'Αγιος Χριστο΄φορος και Νε΄βις
Μπαρµπα΄ντος
Αγι΄α Λουκι΄α
Πρα΄σινο Ακρωτη΄ριο
'Αγιος Βικε΄ντιος και Γρεναδι΄νες
Κοµο΄ρες
Σαµο΄α
Ντοµινι΄κα
Σα΄ο Τοµε΄ και Πρι΄ντσιπε
∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α

Σεϋχε΄λλες
Φι΄τζι
Νη΄σοι Σολοµω΄ντος
Γρενα΄δα
Το΄νγκα
Αϊτη΄
Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄γκο
Τζαµα΄ικα
Τουβαλου΄
Kιριµπα΄τι
Βανουα΄του
Mαδαγασκα΄ρη
Μαυρι΄κιος
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

L 317/279

L 317/280

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1
΄ ν οργα΄νων
Για τις δαπα΄νες λειτουργι΄ας των κοινω
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη και η Κοινο΄τητα, αφενο΄ς, και τα κρα΄τη ΑΚΕ, αφετε΄ρου, αναλαµβα΄νουν την κα΄λυψη των
δαπανω΄ν που συνεπα΄γεται η συµµετοχη΄ τους στις συνο΄δους του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν και των
εξαρτω΄µενων οργα΄νων, ο΄σον αφορα΄ το΄σο τα ΄εξοδα προσωπικου΄, ταξιδι΄ου και παραµονη΄ς, ο΄σο και τα
ταχυδροµικα΄ και τηλεπικοινωνιακα΄ ΄εξοδα.
Οι δαπα΄νες που αφορου΄ν τη διερµηνει΄α κατα΄ τις συνεδρια΄σεις και τη µετα΄φραση και αναπαραγωγη΄ των
εγγρα΄φων, καθω΄ς και την υλικη΄ οργα΄νωση των συνεδρια΄σεων (αι΄θουσες, προµη΄θειες, κλητη΄ρες κ.λπ.) των κοινω΄ν
οργα΄νων της παρου΄σας συµφωνι΄ας αναλαµβα΄νονται ει΄τε απο΄ την Κοινο΄τητα ει΄τε απο΄ κρα΄τος ΑΚΕ, αναλο΄γως
του αν οι συνεδρια΄σεις γι΄νονται σε ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους η΄ κρα΄τους ΑΚΕ.
2.
Οι διαιτητε΄ς που ορι΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 98 της συµφωνι΄ας δικαιου΄νται επιστροφη΄ς των εξο΄δων
ταξιδι΄ου και παραµονη΄ς. Τα τελευται΄α καθορι΄ζονται απο΄ το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν.
Τα ΄εξοδα ταξιδι΄ου και παραµονη΄ς των διαιτητω΄ν αναλαµβα΄νονται κατα΄ 50 % απο΄ την Κοινο΄τητα και κατα΄ 50 %
απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ. Οι δαπα΄νες οι σχετικε΄ς µε τη γραµµατει΄α των διαιτητω΄ν, την προκαταρκτικη΄ εξε΄ταση των
διαφορω΄ν και την υλικη΄ οργα΄νωση των ακροα΄σεων (αι΄θουσες, προσωπικο΄, διερµηνει΄α κ.λπ.), αναλαµβα΄νονται
απο΄ την Κοινο΄τητα. Οι δαπα΄νες οι σχετικε΄ς µε ειδικα΄ αποδεικτικα΄ µε΄τρα διακανονι΄ζονται µαζι΄ µε τις υπο΄λοιπες
δαπα΄νες και αποτελου΄ν αντικει΄µενο προκαταβολω΄ν εκ µε΄ρους των διαδι΄κων, υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζει η
προσωρινη΄ διαταγη΄ των διαιτητω΄ν.
3.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ υποχρεου΄νται να ιδρυ΄σουν Ταµει΄ο που θα διοικει΄ται απο΄ τη Γενικη΄ Γραµµατει΄α τους µε
σκοπο΄ τη συµµετοχη΄ στη χρηµατοδο΄τηση των δαπανω΄ν που πραγµατοποιου΄ν οι εκπρο΄σωποι των ΑΚΕ που
συµµετε΄χουν σε συνεδρια΄σεις της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω΄πησης και του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν.
Τα κρα΄τη ΑΚΕ υποχρεου΄νται να συνεισφε΄ρουν σ' αυτο΄ το Ταµει΄ο. Προκειµε΄νου να ενθαρρυνθει΄ η δραστη΄ρια
συµµετοχη΄ ο΄λων των κρατω΄ν ΑΚΕ στο δια΄λογο που διενεργει΄ται στο πλαι΄σιο των οργα΄νων ΑΚΕ-ΕΚ, η Κοινο΄τητα
υποχρεου΄ται να συνεισφε΄ρει στο εν λο΄γω Ταµει΄ο ο΄πως προβλε΄πεται στο χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο
΄ το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο).
(4 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ συ΄µφωνα µε το πρω
Για να ει΄ναι επιλε΄ξιµες για το Ταµει΄ο, οι δαπα΄νες πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις παρακα΄τω προϋποθε΄σεις καθω΄ς
και µε αυτε΄ς που παρατι΄θενται στην παρα΄γραφο 1:
—

πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται απο΄ µε΄λη των κοινοβουλι΄ων η΄, σε περι΄πτωση απουσι΄ας τους, απο΄
εκπροσω΄πους των ΑΚΕ που ταξιδευ΄ουν απο΄ τη χω΄ρα που εκπροσωπου΄ν για να συµµετα΄σχουν σε συνο΄δους
της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω΄πησης, σε συνεδρια΄σεις των οµα΄δων εργασι΄ας η΄ σε αποστολε΄ς υπο΄ την
αιγι΄δα τους η΄ λο΄γω της συµµετοχη΄ς των ΄διων
ι
αυτω΄ν εκπροσω΄πων καθω΄ς και εκπροσω΄πων της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν των ΑΚΕ και των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων σε διαβουλευ΄σεις που
πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο των α΄ρθρων 15 και 17 της παρου΄σας συµφωνι΄ας,

—

οι αποφα΄σεις για τη φυ΄ση, τη διοργα΄νωση, τη συχνο΄τητα και τον το΄πο συνεδρια΄σεων, αποστολω΄ν και
οµα΄δων εργασι΄ας πρε΄πει να λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τους διαδικαστικου΄ς κανο΄νες του Συµβουλι΄ου των
Υπουργω΄ν και της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω΄πησης.

4.
Οι διαβουλευ΄σεις και οι συνεδρια΄σεις των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ ν φορε΄ων ΑΚΕ-ΕΕ διοργανω΄νονται
απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Σ' αυτη΄ την ειδικη΄ περι΄πτωση, η
συνεισφορα΄ της Κοινο΄τητας για την κα΄λυψη της συµµετοχη΄ς των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν φορε΄ων των ΑΚΕ
καταβα΄λλεται απευθει΄ας στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄.
Η Γραµµατει΄α των ΑΚΕ, το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν και η Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης µπορου΄ν, µετα΄ απο΄
συ΄µφωνη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, να αναθε΄τουν τη διοργα΄νωση συνεδρια΄σεων για διαβουλευ΄σεις της κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν των ΑΚΕ σε αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις εγκεκριµε΄νες απο΄ τα µε΄ρη.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2
Για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες
ΤΑ ΜΕΡΗ,

Επιθυµω΄ντας, µε τη συ΄ναψη πρωτοκο΄λλου περι΄ των προνοµι΄ων και ασυλιω΄ν, να διευκολυ΄νουν την ικανοποιητικη΄
εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας, καθω΄ς και την προετοιµασι΄α των εργασιω΄ν που διεξα΄γονται στο πλαι΄σιο΄ της και την
εκτε΄λεση των µε΄τρων που λαµβα΄νονται για την εφαρµογη΄ της,
Εκτιµω΄ντας ο΄τι ει΄ναι συνεπω΄ς αναγκαι΄ο να καθοριστου΄ν τα προνο΄µια και ασυλι΄ες των οποι΄ων δυ΄νανται να
απολαυ΄ουν τα προ΄σωπα τα οποι΄α συµµετε΄χουν στις εργασι΄ες οι οποι΄ες σχετι΄ζονται µε την εφαρµογη΄ της
συµφωνι΄ας, καθω΄ς και το καθεστω΄ς των επι΄σηµων ανακοινω΄σεων που συνδε΄ονται µε τις εργασι΄ες αυτε΄ς, και
του΄το µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του πρωτοκο΄λλου περι΄ των προνοµι΄ων και ασυλιω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των, το οποι΄ο υπεγρα΄φη στις Βρυξε΄λλες, στις 8 Απριλι΄ου 1965·
Εκτιµω΄ντας ο΄τι, εξα΄λλου, πρε΄πει να καθοριστει΄ το εφαρµοστε΄ο καθεστω΄ς επι΄ των πα΄σης φυ΄σεως περιουσιακω΄ν
στοιχει΄ων του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ΑΚΕ και επι΄ του προσωπικου΄ του·
Εκτιµω΄ντας ο΄τι µε τη συµφωνι΄α του Τζω΄ρτζταουν της 6ης Ιουνι΄ου 1975 συστα΄θηκε η Οµα΄δα των κρατω΄ν ΑΚΕ
και συγκροτη΄θηκαν το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ και η Επιτροπη΄ Πρε΄σβεων και ο΄τι η λειτουργι΄α των
οργα΄νων της Οµα΄δας των κρατω΄ν ΑΚΕ πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται απο΄ τη Γραµµατει΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ,
Συµφω΄νησαν τις ακο΄λουθες διατα΄ξεις που προσαρτω΄νται στη συµφωνι΄α:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΑΚΕ

'Αρθρο 2

'Αρθρο 1

Οι αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και των
κρατω΄ν ΑΚΕ και οι αντιπρο΄σωποι των θεσµικω΄ν οργα΄νων των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, καθω΄ς και οι συ΄µβουλοι και οι
εµπειρογνω΄µονες αυτω΄ν και τα µε΄λη του προσωπικου΄ της Γραµµατει΄ας των κρατω΄ν ΑΚΕ τα οποι΄α συµµετε΄χουν στο ΄εδαφος των
κρατω΄ν µελω
΄ ν η΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ ει΄τε στις εργασι΄ες των οργα΄νων
της συµφωνι΄ας η΄ συντονιστικω΄ν οργα΄νων ει΄τε σε εργασι΄ες οι οποι΄ες
σχετι΄ζονται µε την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας, απολαυ΄ουν κατα΄ την
α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους και κατα΄ τη δια΄ρκεια των ταξιδιω΄ν
απο΄ και προς τον το΄πο αποστολη΄ς τους των συνη΄θων προνοµι΄ων,
ασυλιω΄ν και διευκολυ΄νσεων.

Οι χω΄ροι και τα κτι΄ρια που χρησιµοποιει΄ το Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν ΑΚΕ για υπηρεσιακου΄ς σκοπου΄ς ει΄ναι απαραβι΄αστα. ∆εν
υπο΄κεινται σε ΄ερευνα, επι΄ταξη, δη΄µευση η΄ απαλλοτρι΄ωση.
Η ιδιοκτησι΄α και τα πα΄σης φυ΄σεως περιουσιακα΄ στοιχει΄α του
Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ΑΚΕ δεν δυ΄νανται να αποτελε΄σουν
αντικει΄µενο οποιουδη΄ποτε αναγκαστικου΄ µε΄τρου διοικητικη΄ς η΄
δικαστικη΄ς αρχη΄ς χωρι΄ς την α΄δεια του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν
που συγκροτει΄ται βα΄σει της συµφωνι΄ας, εκτο΄ς αν προ΄κειται για
΄ερευνα επι΄ ατυχη΄µατος απο΄ αυτοκι΄νητο το οποι΄ο ανη΄κει στο
ανωτε΄ρω Συµβου΄λιο η΄ κυκλοφορει΄ για λογαριασµο΄ του, η΄ σε
περι΄πτωση παραβα΄σεως του κω΄δικα οδικη΄ς κυκλοφορι΄ας η΄ ατυχη΄µατος απο΄ το ο΄χηµα αυτο΄.

'Αρθρο 3
Το πρω΄το εδα΄φιο εφαρµο΄ζεται επι΄σης για τα µε΄λη της Συνε΄λευσης
'Ισης Εκπροσω΄πησης που προβλε΄πει η συµφωνι΄α, για τους διαιτητε΄ς
που δυ΄νανται να ορισθου΄ν δυνα΄µει της συµφωνι΄α, για τα µε΄λη των
συµβουλευτικω΄ν οργα΄νων των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν κυ΄κλων
που δυ΄νανται να δηµιουργηθου΄ν, και για τους υπαλλη΄λους και το
λοιπο΄ προσωπικο΄ τους, καθω΄ς και για τα µε΄λη των οργα΄νων της
Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων και για το προσωπικο΄ της,
καθω΄ς και για το προσωπικο΄ του Κε΄ντρου Ανα΄πτυξης των
Επιχειρη΄σεων και του Κε΄ντρου Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης.

Τα αρχει΄α του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ΑΚΕ ει΄ναι απαραβι΄αστα.

'Αρθρο 4
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ, τα πα΄σης φυ΄σεως περιουσιακα΄
του στοιχει΄α και τα ΄εσοδα΄ του απαλλα΄σσονται ο΄λων των α΄µεσων
φο΄ρων.
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Το κρα΄τος υποδοχη΄ς λαµβα΄νει τα κατα΄λληλα µε΄τρα, ο΄ταν αυτο΄
ει΄ναι δυνατο΄, για την ΄εκπτωση η΄ την επιστροφη΄ του ποσου΄ των
΄εµµεσων φο΄ρων η΄ τελω΄ν επι΄ των πωλη΄σεων που περιλαµβα΄νονται
στην τιµη΄ των κινητω΄ν η΄ ακι΄νητων περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων,
ο΄ταν το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ προβαι΄νει, για αυστηρα΄
υπηρεσιακη΄ χρη΄ση, σε σηµαντικε΄ς αγορε΄ς, η τιµη΄ των οποι΄ων
περιλαµβα΄νει τε΄τοιους φο΄ρους και τε΄λη.
∆εν παρε΄χονται απαλλαγε΄ς ο΄σον αφορα΄ τους φο΄ρους, τε΄λη και
δικαιω΄µατα που αποτελου΄ν αµοιβη΄ για παροχη΄ υπηρεσιω΄ν.
'Αρθρο 5
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ απαλλα΄σσεται απο΄ ο΄λους τους
δασµου΄ς, τις απαγορευ΄σεις και τους περιορισµου΄ς κατα΄ τις
εισαγωγε΄ς ο΄σον αφορα΄ ει΄δη που προορι΄ζονται για επι΄σηµη χρη΄ση·
τα ει΄δη που εισα΄γονται σ' αυτο΄ το πλαι΄σιο δεν ει΄ναι δυνατο΄ να
πωλου΄νται η΄ να διατι΄θενται κατ' α΄λλο τρο΄πο, µε η΄ χωρι΄ς καταβολη΄
τιµη΄µατος, στο ΄εδαφος της χω΄ρας στην οποι΄α ειση΄χθησαν, παρα΄
µο΄νο υπο΄ προϋποθε΄σεις που εγκρι΄νει η κυβε΄ρνηση η΄ η σχετικη΄
χω΄ρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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2.
Το τακτικο΄ προσωπικο΄ ΑΚΕ που δεν αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1 απολαυ΄ει, εκ µε΄ρους της φιλοξενου΄σας χω΄ρας,
απαλλαγη΄ς απο΄ κα΄θε φο΄ρο επι΄ των αποδοχω΄ν, λοιπω΄ν αµοιβω΄ν και
αποζηµιω΄σεων που του καταβα΄λλουν τα κρα΄τη ΑΚΕ, αφ' ης
στιγµη΄ς τα εν λο΄γω εισοδη΄µατα υπο΄κεινται σε φο΄ρο υπε΄ρ των
κρατω΄ν ΑΚΕ.
Το ευεργε΄τηµα της προαναφερο΄µενης δια΄ταξης δεν εφαρµο΄ζεται
ου΄τε στις συντα΄ξεις και προσο΄δους που καταβα΄λλει η γραµµατει΄α
ΑΚΕ στους πρω΄ην υπαλλη΄λους της η΄ στους ΄ελκοντες δικαιω΄µατα
απο΄ αυτου΄ς, ου΄τε στις αποδοχε΄ς, λοιπε΄ς αµοιβε΄ς και αποζηµιω΄σεις
που καταβα΄λλει στους τοπικου΄ς υπαλλη΄λους της.

'Αρθρο 8
Το κρα΄τος στο οποι΄ο εδρευ΄ει το Συµβου΄λιο των Υπουργω
΄ ν ΑΚΕ
αναγνωρι΄ζει στα µο΄νιµα µε΄λη του προσωπικου΄ της γραµµατει΄ας
των κρατω΄ν ΑΚΕ, πλην των αναφερο΄µενων στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1, µο΄νο το δικαι΄ωµα της ετεροδικι΄ας και ο΄σον αφορα΄ πρα΄ξεις
διενεργηθει΄σες κατα΄ την α΄σκηση των επι΄σηµων καθηκο΄ντων τους.
Πα΄ντως, η ετεροδικι΄α αυτη΄ δεν ισχυ΄ει για παραβα΄σεις του κω΄δικα
οδικη΄ς κυκλοφορι΄ας απο΄ µο΄νιµο υπα΄λληλο του προσωπικου΄ της
γραµµατει΄ας των κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ για ζηµι΄ες που προκλη΄θηκαν απο΄
αυτοκι΄νητο το οποι΄ο του ανη΄κει η΄ οδηγει΄ται απο΄ αυτο΄ν.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

'Αρθρο 6

'Αρθρο 9

Η Κοινο΄τητα, τα κοινα΄ ο΄ργανα της συµφωνι΄ας και τα συντονιστικα΄
ο΄ργανα απολαυ΄ουν για την υπηρεσιακη΄ τους επικοινωνι΄α και τη
διακι΄νηση ο΄λων των εγγρα΄φων τους της µεταχειρι΄σεως που
παρε΄χεται σε διεθνει΄ς οργανισµου΄ς στο ΄εδαφος των κρατω΄ν που
αποτελου΄ν µε΄ρη της συµφωνι΄ας.

Ο προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ΑΚΕ κοινοποιει΄
περιοδικα΄ στην κυβε΄ρνηση του κρα΄τους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου
εδρευ΄ει το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ, το ο΄νοµα, την ιδιο΄τητα
και τη διευ΄θυνση του εκα΄στοτε προε΄δρου της Επιτροπη΄ς των
Πρε΄σβεων, του(των) γραµµατε΄α(ε΄ων) και του(των) αναπληρωτη΄(ω΄ν)
΄ ν ΑΚΕ, καθω΄ς και
γραµµατε΄α(ε΄ων) του Συµβουλι΄ου των Υπουργω
των µο΄νιµων µελω΄ν του προσωπικου΄ της γραµµατει΄ας των κρατω΄ν
ΑΚΕ.

Η υπηρεσιακη΄ αλληλογραφι΄α και οι λοιπε΄ς υπηρεσιακε΄ς επικοινωνι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, των κοινω΄ν οργα΄νων της
συµφωνι΄ας και των συντονιστικω΄ν οργα΄νων δεν υπο΄κεινται σε
λογοκρισι΄α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΚΕ

'Αρθρο 7
1.
Ο(οι) γραµµατε΄ας(ει΄ς) και ο(οι) αναπληρωτη΄ς(ε΄ς) γραµµατε΄ας(ει΄ς) του Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν ΑΚΕ και τα υπο΄λοιπα µο΄νιµα
µε΄λη του ανω΄τερου προσωπικου΄, τα οποι΄α ΄εχουν διοριστει΄ απο΄ τα
κρα΄τη ΑΚΕ, απολαυ΄ουν, στο κρα΄τος ο΄που εδρευ΄ει το Συµβου΄λιο
των Υπουργω΄ν ΑΚΕ, των πλεονεκτηµα΄των που αναγνωρι΄ζονται στο
διπλωµατικο΄ προσωπικο΄ διπλωµατικω΄ν αποστολω΄ν, υπο΄ την ευθυ΄νη
του εκα΄στοτε προε΄δρου της Επιτροπη΄ς των Πρε΄σβεων ΑΚΕ-ΕΟΚ.
Οι συνοικου΄ντες συ΄ζυγοι και τα ανη΄λικα τε΄κνα απολαυ΄ουν, υπο΄
τους ΄διους
ι
ο΄ρους, των πλεονεκτηµα΄των που αναγνωρι΄ζονται
στους συζυ΄γους και στα ανη΄λικα τε΄κνα των µελω΄ν του διπλωµατικου΄ προσωπικου΄.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

'Αρθρο 10
1.
Ο προϊστα΄µενος της αντιπροσωπει΄ας της Επιτροπη΄ς και το
εξουσιοδοτηµε΄νο προσωπικο΄ των αντιπροσωπειω΄ν, εκτο΄ς απο΄ το
προσωπικο΄ που προσλαµβα΄νεται επιτο΄που, απαλλα΄σσονται απο΄
κα΄θε καταβολη΄ φο΄ρων στο κρα΄τος ΑΚΕ στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι.

2.
Το α΄ρθρο 31 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο ζ) του παραρτη΄µατος IV του κεφαλαι΄ου 4 εφαρµο΄ζεται επι΄σης στο προσωπικο΄ που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1.
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Τα θεσµικα΄ η΄ α΄λλα ο΄ργανα που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν πρωτο΄΄ σεις
κολλο υποχρεου΄νται να παραιτηθου΄ν της ασυλι΄ας στις περιπτω
κατα΄ τις οποι΄ες κρι΄νουν ο΄τι η α΄ρση της ασυλι΄ας αυτη΄ς δεν ει΄ναι
αντι΄θετη προς τα συµφε΄ροντα΄ τους.
'Αρθρο 12

'Αρθρο 11
Τα προνο΄µια, οι ασυλι΄ες και οι διευκολυ΄νσεις που προβλε΄πει το
παρο΄ν πρωτο΄κολλο παρε΄χονται στους ενδιαφερο΄µενους
αποκλειστικω΄ς προς το συµφε΄ρον των επι΄σηµων καθηκο΄ντων τους.

Το α΄ρθρο 98 της συµφωνι΄ας εφαρµο΄ζεται για τις διαφορε΄ς που
συνδε΄ονται µε το παρο΄ν πρωτο΄κολλο.
Το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ΑΚΕ και η Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα
Επενδυ΄σεων δυ΄νανται να ει΄ναι δια΄δικοι σε διαδικασι΄α διαιτησι΄ας.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3
Για τη Νο΄τιο Αφρικη΄
'Αρθρο1
΄ς
Ειδικο΄ καθεστω
1.
Η συµµετοχη΄ της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς στην παρου΄σα συµφωνι΄α
υπο΄κειται στους ο΄ρους που θεσπι΄ζει το παρο΄ν πρωτο΄κολλο.
2.
Οι διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας για το εµπο΄ριο και
την ανα΄πτυξη µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, των κρατω΄ν
µελω΄ν της και της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς που υπεγρα΄φη στην Πραιτω΄ρια
στις 11 Οκτωβρι΄ου 1999, εφεξη΄ς καλου΄µενης «ΣΣΕΑ», κατισχυ΄ουν
των διατα΄ξεων της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
'Αρθρο2
Γενικε΄ς διατα΄ξεις, πολιτικο΄ς δια΄λογος και κοινα΄ ο΄ργανα
1.
Οι γενικε΄ς, θεσµικε΄ς και τελικε΄ς διατα΄ξεις της παρου΄σας
συµφωνι΄ας ισχυ΄ουν ΄εναντι της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς.
2.
Η Νο΄τιος Αφρικη΄ συµµετε΄χει πλη΄ρως στο συνολικο΄ πολιτικο΄
δια΄λογο και στα κοινα΄ ο΄ργανα και φορει΄ς που συγκροτου΄νται
στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας. 'Οσον αφορα΄, ωστο΄σο,
αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται σχετικα΄ µε διατα΄ξεις που δεν ισχυ΄ουν
΄εναντι της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς συ΄µφωνα µε το παρο΄ν πρωτο΄κολλο,
η Νο΄τιος Αφρικη΄ δεν λαµβα΄νει µε΄ρος στη διαδικασι΄α λη΄ψης
αποφα΄σεων.
'Αρθρο3
Στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας
Οι διατα΄ξεις για τις στρατηγικε΄ς συνεργασι΄ας της παρου΄σας
συµφωνι΄ας εφαρµο΄ζονται στη συνεργασι΄α µεταξυ΄ της ΕΚ και της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς.

2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση αυτη΄ς της αρχη΄ς, ωστο΄σο, η Νο΄τιος
Αφρικη΄ διατηρει΄ το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χει στους τοµει΄ς της
συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης, που απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 8 υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι η συµµετοχη΄ της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς θα χρηµατοδοτει΄ται πλη΄ρως απο΄ τους πο΄ρους
που προβλε΄πονται στον Τι΄τλο VII της ΣΣΕΑ. 'Οταν χρησιµοποιου΄νται πο΄ροι απο΄ τη ΣΣΕΑ για τη συµµετοχη΄ σε δραστηριο΄τητες στο
πλαι΄σιο της χρηµατοδοτικη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η Νο΄τιος
Αφρικη΄ θα ΄εχει το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χει πλη΄ρως στις διαδικασι΄ες
λη΄ψεως των αποφα΄σεων που διε΄πουν την εφαρµογη΄ της προαναφερθει΄σας βοη΄θειας.
3.
Τα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς ει΄ναι
επιλε΄ξιµα για την παραχω΄ρηση συµβα΄σεων που χρηµατοδοτου΄νται
απο΄ τους χρηµατοδοτικου΄ς πο΄ρους που προβλε΄πονται στο πλαι΄σιο
της παρου΄σας συµφωνι΄ας. Τα εν λο΄γω νοµικα΄ η΄ φυσικα΄ προ΄σωπα
δεν απολαυ΄ουν, ωστο΄σο, των προτιµη΄σεων που παρε΄χονται σε
φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα των κρατω΄ν ΑΚΕ.
'Αρθρο5
Εµπορικη΄ συνεργασι΄α
1.
Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας για την οικονοµικη΄
και εµπορικη΄ συνεργασι΄α δεν ισχυ΄ουν ΄εναντι της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς.
2.
Η Νο΄τιος Αφρικη΄, ωστο΄σο, συµµετε΄χει ως παρατηρητη΄ς στο
δια΄λογο µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα
34-40 της παρου΄σας συµφωνι΄ας.
'Αρθρο6
΄ σεων
∆υνατο΄τητα εφαρµογη΄ς των πρωτοκο΄λλων και δηλω
΄ νται στην παρου΄σα
Τα πρωτο΄κολλα και οι δηλω΄σεις που προσαρτω
συµφωνι΄α και ΄εχουν σχε΄ση µε τµη΄µατα της συµφωνι΄ας που δεν
ισχυ΄ουν ΄εναντι της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς δεν ισχυ΄ουν επι΄σης ΄εναντι της
εν λο΄γω χω΄ρας. 'Ολες οι α΄λλες δηλω΄σεις και πρωτο΄κολλα ισχυ΄ουν.

'Αρθρο4
Χρηµατοδοτικοι΄ πο΄ροι

'Αρθρο7
Ρη΄τρα επανεξε΄τασης

1.
Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας που αφορου΄ν τη
συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης δεν ισχυ΄ουν για
τη Νο΄τιο Αφρικη΄.

Tο παρο΄ν πρωτο΄κολλο µπορει΄ να επανεξεταστει΄ µε απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου των Υπουργω΄ν.
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'Αρθρο 8
∆υνατο΄τητα εφαρµογη΄ς
Με την επιφυ΄λαξη προηγου΄µενων α΄ρθρων, ο πι΄νακας που ακολουθει΄ καθορι΄ζει τα α΄ρθρα της συµφωνι΄ας και τα παραρτη΄µατα αυτη΄ς που
ισχυ΄ουν ΄εναντι της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς και εκει΄να τα οποι΄α δεν ισχυ΄ουν.
Ισχυ΄ει

Παρατηρη΄σεις

∆εν ισχυ΄ει

Προοι΄µιο
Με΄ρος Ι, Τι΄τλος Ι, Κεφα΄λαιο 1: «Στο΄χοι, αρχε΄ς
και ενδιαφερο΄µενοι» (α΄ρθρα 1 — 7)
Με΄ρος Ι, Τι΄τλος ΙΙ, «Η πολιτικη΄ δια΄σταση»;
α΄ρθρα 8 — 13
Με΄ρος 2, «Θεσµικε΄ς διατα΄ξεις»; α΄ρθρα 14 — Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 1 του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου
17
η ΝΑ δεν ΄εχει δικαι΄ωµα ψη΄φου στο πλαι΄σιο των κοινω
΄ν
οργα΄νων ΄η φορε΄ων σε τοµει΄ς της συµφωνι΄ας που δεν
ισχυ΄ουν ΄εναντι της ΝΑ.
Με΄ρος 3, Τι΄τλος Ι, «Στρατηγικε΄ς ανα΄πτυξης».
Συ΄µφωνα µε το παραπα΄νω ΄αρθρο 5, η ΝΑ συµµετε΄χει Με΄ρος 3, Τι΄τλος ΙΙ, Οικονοµικη΄ και Εµπορικη΄
ως παρατηρητη΄ς στο δια΄λογο µεταξυ΄ των µερω
΄ ν συ΄µ- Συνεργασι΄α.
φωνα µε τα ΄αρθρα 34-40.
'Αρθρο 75.i (προω΄θηση των επενδυ΄σεων, στη΄ριξη του διαλο΄γου ΑΚΕ — ΕΕ σε περιφερειακο΄
επι΄πεδο), 'Αρθρο 78 (Προστασι΄α των επενδυ΄σεων)

Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 4 παραπα΄νω, η Νο΄τιος Αφρικη΄ Με΄ρος 4, Συνεργασι΄α για τη χρηµατοδο΄τηση
διατηρει΄ το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χει σε ορισµε΄νους της ανα΄πτυξης
τοµει΄ς της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης, υπο΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι η συµµετοχη΄ της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς θα χρηµατοδοτει΄ται πλη΄ρως απο΄ τους
πο΄ρους που προβλε΄πονται στον Τι΄τλο VII της ΣΣΕΑ.
Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 2 παραπα΄νω, η Νο΄τιος Αφρικη΄
µπορει΄ να συµµετε΄χει στην επιτροπη΄ συνεργασι΄ας ΑΚΕΕΚ για τη χρηµατοδο΄τηση της ανα΄πτυξης που προβλε΄πεται στο ΄αρθρο 83, χωρι΄ς δικαι΄ωµα ψη΄φου ΄οταν προ΄κειται για διατα΄ξεις που δεν ισχυ΄ουν ΄εναντι της Νοτι΄ου
Αφρικη΄ς.

Με΄ρος 5, Γενικε΄ς διατα΄ξεις για τα λιγο΄τερο
ανεπτυγµε΄να, τα µεσο΄γεια και τα νησιωτικα΄
κρα΄τη ΑΚΕ, α΄ρθρα 84 — 90
Με΄ρος 6, Τελικε΄ς διατα΄ξεις, α΄ρθρα 91 — 100
Παρα΄ρτηµα Ι (Χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο)
Παρα΄ρτηµα ΙΙ, Γενικοι΄και Ειδικοι΄ο΄ροι χρηµατο- Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 4 παραπα΄νω, η Νο΄τιος Αφρικη΄ Παρα΄ρτηµα ΙΙ, Γενικοι΄και Ειδικοι΄ο΄ροι χρηµατοδο΄τησης, Κεφα΄λαιο 5 (σε συνδυασµο΄ µε το διατηρει΄ το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χει σε ορισµε΄νους δο΄τησης Κεφα΄λαια 1, 2, 3 και 4
α΄ρθρο 78/προστασι΄α των επενδυ΄σεων)
τοµει΄ς της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης, υπο΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι η συµµετοχη΄ της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς θα χρηµατοδοτει΄ται πλη΄ρως απο΄ τους
πο΄ρους που προβλε΄πονται στον Τι΄τλο VII της ΣΣΕΑ
Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ Θεσµικη΄ στη΄ριξη (CDE και CTA) Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 4 παραπα΄νω, η Νο΄τιος Αφρικη΄
διατηρει΄ το δικαι΄ωµα να συµµετε΄χει σε ορισµε΄νους
τοµει΄ς της συνεργασι΄ας για τη χρηµατοδο΄τηση της
ανα΄πτυξης, υπο΄ την προϋπο΄θεση ΄οτι η συµµετοχη΄ της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς θα χρηµατοδοτει΄ται πλη΄ρως απο΄ τους
πο΄ρους που προβλε΄πονται στον Τι΄τλο VII της ΣΣΕΑ
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Ισχυ΄ει

Παρατηρη΄σεις

∆εν ισχυ΄ει

Παρα΄ρτηµα ΙV, ∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς και
διαχει΄ρισης: α΄ρθρα 6 — 14, (Περιφερειακη΄
συνεργασι΄α) α΄ρθρα 20 — 32 (Ανταγωνισµο΄ς
και προτι΄µηση)

Συ΄µφωνα µε το ΄αρθρο 4 παραπα΄νω, ΄οταν χρησιµοποιου΄νται πο΄ροι απο΄ τη ΣΣΕΑ για τη συµµετοχη΄ σε
δραστηριο΄τητες στο πλαι΄σιο της χρηµατοδοτικη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η Νο΄τιος Αφρικη΄ θα ΄εχει το δικαι΄ωµα
να συµµετε΄χει πλη΄ρως στις διαδικασι΄ες λη΄ψεως των
αποφα΄σεων που διε΄πουν την εφαρµογη΄ της προαναφερθει΄σας βοη΄θειας. Τα νοµικα΄ ΄η φυσικα΄ προ΄σωπα της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς θα ει΄ναι επιλε΄ξιµα για συµµετοχη΄
σε διαγωνισµου΄ς για την υπογραφη΄ συµβα΄σεων που
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους χρηµατοδοτικου΄ς πο΄ρους
της συµφωνι΄ας. Οι προσφε΄ροντες της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς
δεν θα απολαυ΄ουν, ωστο΄σο, των προτιµη΄σεων που
προβλε΄πονται για προσφε΄ροντες των κρατω
΄ ν ΑΚΕ.

Παρα΄ρτηµα ΙV, α΄ρθρα 1 — 5 (εθνικο΄ς
προγραµµατισµο΄ς); 15 — 19 (διατα΄ξεις σχετικα΄
µε τον κυ΄κλο του ΄εργου), 27 (προτι΄µηση σε
εργολα΄βους των ΑΚΕ) και 34 — 38 (φορει΄ς
εκτε΄λεσης)

Παρα΄ρτηµα V/εµπορικο΄ καθεστω΄ς κατα΄ την
προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο.
Παρα΄ρτηµα VI· Πι΄νακας των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων, των µεσο΄γειων και των νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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Οι πληρεξου΄σιοι:
Της Αυτου΄ Μεγαλειο΄τητος του Βασιλε΄α των Βε΄λγων,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας της ∆ανι΄ας,
Του Προε΄δρου της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας,
Του Προε΄δρου της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Της Αυτου΄ Μεγαλειο΄τητος του Βασιλε΄α της Ισπανι΄ας,
Του Προε΄δρου της Γαλλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Του Προε΄δρου της Ιρλανδι΄ας,
Του Προε΄δρου της Ιταλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Της Αυτου΄ Βασιλικη΄ς Υψηλο΄τητος του Μεγα΄λου ∆ου΄κα του Λουξεµβου΄ργου,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας των Κα΄τω Χωρω΄ν,
Του Οµοσπονδιακου΄ Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας,
Του Προε΄δρου της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας,
Της Κυβερνη΄σεως του Βασιλει΄ου της Σουηδι΄ας,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και της Βορει΄ου
Ιρλανδι΄ας,
Συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν της συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η οποι΄α καλει΄ται εφεξη΄ς «η
Κοινο΄τητα», και της οποι΄ας τα κρα΄τη καλου΄νται εφεξη΄ς «τα κρα΄τη µε΄λη»,
και του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των,
αφενο΄ς, και
Οι πληρεξου΄σιοι:
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ανγκο΄λας,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας της Αντι΄γκουα και Μπαρµπου΄ντα,
Του Αρχηγου΄ του Κρα΄τους της Κοινοπολιτει΄ας των Μπαχαµω΄ν,
Του Αρχηγου΄ του Κρα΄τους των Μπαρµπα΄ντος,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Μπελι΄ζ,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Μπενι΄ν,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Μποτσουα΄να,
Του Προε΄δρου της Μπουρκι΄να Φα΄σο,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Μπουρου΄ντι,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Καµερου΄ν,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Πρα΄σινου Ακρωτηρι΄ου,
Του Προε΄δρου της Κεντροαφρικανικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Τσαντ,
Του Προε΄δρου της Οµοσπονδιακη΄ς Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας των Κοµορω΄ν,
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Του Προε΄δρου της Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Κονγκο΄,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Κονγκο΄,
Της Κυβε΄ρνησης των Νη΄σων Κουκ,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Côte d’Ivoire,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Τζιµπουτι΄,
Της Κυβε΄ρνησης της Κοινοπολιτει΄ας της Ντοµινι΄κα,
Του Προε΄δρου της ∆οµινικανη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας,
Του Προε΄δρου του Κρα΄τους της Ερυθραι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ισηµερινη΄ς Γουϊνε΄ας,
Του Προε΄δρου της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Αιθιοπι΄ας,
Του Προε΄δρου της Κυρι΄αρχης ∆ηµοκρατι΄ας των Φι΄τζι,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Γκαµπο΄ν,
Του Προε΄δρου και Αρχηγου΄ του Κρα΄τους της ∆ηµοκρατι΄ας της Γκα΄µπια,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Γκα΄να,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας της Γρενα΄δα,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Γουϊνε΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Γουϊνε΄ας-Μπισα΄ου,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Γουϊα΄νας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Αϊτη΄ς,
Του Αρχηγου΄ του Κρα΄τους της Τζαµα΄ικα,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Κε΄νυα,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Κιριµπα΄τι,
Της Αυτου΄ Μεγαλειο΄τητος του Βασιλε΄α του Βασιλει΄ου του Λεσο΄θο,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Λιβερι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Μαδαγασκα΄ρης,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλα΄ουι,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Μαλι΄,
Της Κυβε΄ρνησης της ∆ηµοκρατι΄ας των Νη΄σων Μα΄ρσαλ,
Του Προε΄δρου της Ισλαµικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Μαυριτανι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Μαυρικι΄ου,
Της Κυβε΄ρνησης των Οµο΄σπονδων Πολιτειω΄ν της Μικρονησι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Μοζαµβι΄κης,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ναµι΄µπια,
Της Κυβε΄ρνησης της ∆ηµοκρατι΄ας του Ναου΄ρου
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Νι΄γηρα,
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Του Προε΄δρου της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Νιγηρι΄ας,
Της Κυβε΄ρνησης του Νιου΄ε,
Της Κυβε΄ρνησης της ∆ηµοκρατι΄ας του Παλα΄ου,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Ανεξα΄ρτητου Κρα΄τους της Παπουασι΄ας-Νε΄ας Γουϊνε΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ρουα΄ντα,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Αγι΄ου Χριστο΄φορου και Νε΄βις,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας της Αγι΄ας Λουκι΄ας,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Αγι΄ου Βικεντι΄ου και των Γρεναδινω΄ν,
Του Αρχηγου΄ του ανεξα΄ρτητου Κρα΄τους της Σαµο΄α,
Του Προε΄δρου της Λαϊκη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Σα΄ο Τοµε΄ και Πρι΄ντσιπε,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Σενεγα΄λης,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας των Σεϋχελλω΄ν,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Σιε΄ρρα Λεο΄νε,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας των Νη΄σων Σολοµω΄ντος,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Νοτι΄ου Αφρικη΄ς,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Σουδα΄ν,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Σουρινα΄µ
Της Αυτου΄ Μεγαλειο΄τητος του Βασιλε΄α του Βασιλει΄ου της Σουαζιλα΄νδης,
Του Προε΄δρου της Ηνωµε΄νης ∆ηµοκρατι΄ας της Τανζανι΄ας,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Το΄γκο,
Της Αυτου΄ Μεγαλειο΄τητος του Βασιλε΄α Taufa’αhau Tupou IV της Το΄νγκα,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας του Τρινιδα΄δ και Τοµπα΄νγκο,
Της Αυτη΄ς Μεγαλειο΄τητος της Βασι΄λισσας του Τουβαλου΄,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ουγκα΄ντα,
Της Κυβε΄ρνησης της ∆ηµοκρατι΄ας του Βανουα΄του,
Του Προε΄δρου της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζα΄µπια,
Της Κυβε΄ρνησης της ∆ηµοκρατι΄ας της Ζιµπα΄µπουε,
των οποι΄ων τα Κρα΄τη καλου΄νται εφεξη΄ς «Κρα΄τη ΑΚΕ»,
αφετε΄ρου,
οι οποι΄οι συνη΄λθαν στη Κοτονου΄ στις 23 Ιουνι΄ου 2000 του ΄ετους δυ΄ο χιλια΄δες για την υπογραφη΄ της
συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ, ενε΄κριναν τα ακο΄λουθα κει΄µενα:
Τη συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ και τα ακο΄λουθα παραρτη΄µατα και πρωτο΄κολλα:
Παρα΄ρτηµα Ι

Χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο

Παρα΄ρτηµα ΙΙ

'Οροι και προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης

Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ

Θεσµικη΄ στη΄ριξη — Κε΄ντρο Ανα΄πτυξης των Επιχειρη΄σεων (CDE) και Κε΄ντρο Γεωργικη΄ς
Ανα΄πτυξης (CTA)
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Παρα΄ρτηµα ΙV

∆ιαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης

Παρα΄ρτηµα V

Εµπορικο΄ καθεστω΄ς που ισχυ΄ει κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 37 (1)

Παρα΄ρτηµα VI

Κατα΄σταση των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων, µεσογει΄ων και νησιωτικω΄ν κρατω΄ν ΑΚΕ

Πρωτο΄κολλο 1

Για τις δαπα΄νες λειτουργι΄ας των κοινω΄ν οργα΄νων

Πρωτο΄κολλο 2

Για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες

Πρωτο΄κολλο 3

Για τη Νο΄τιο Αφρικη΄

Οι πληρεξου΄σιοι των κρατω΄ν µελω΄ν και της Κοινο΄τητας και οι πληρεξου΄σιοι των Κρατω΄ν ΑΚΕ ενε΄κριναν τα
κει΄µενα των δηλω΄σεων που αναφε΄ρονται στη συνε΄χεια και τα οποι΄α συνα΄πτονται στην παρου΄σα τελικη΄ πρα΄ξη:
∆η΄λωση Ι

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τους εται΄ρους της εταιρικη΄ς σχε΄σης (α΄ρθρο 6)

∆η΄λωση ΙΙ

∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για τη ρη΄τρα
σχετικα΄ µε την επιστροφη΄ και τον επαναπατρισµο΄ των λαθροµεταναστω΄ν (α΄ρθρο 13
παρα΄γραφος 5)

∆η΄λωση ΙΙΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ στη Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω΄πησης (α΄ρθρο 17
παρα΄γραφος 1)

∆η΄λωση ΙV

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για τη χρηµατοδο΄τηση της Γραµµατει΄ας των κρατω΄ν ΑΚΕ

∆η΄λωση V

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για τη χρηµατοδο΄τηση των κοινω΄ν οργα΄νων

∆η΄λωση VI

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες

∆η΄λωση VII

∆η΄λωση των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες

∆η΄λωση VIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες

∆η΄λωση ΙX

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 49 παρα΄γραφος 2 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο και το περιβα΄λλον

∆η΄λωση Χ

∆η΄λωση των κρατω΄ν ΑΚΕ για το εµπο΄ριο και το περιβα΄λλον

∆η΄λωση ΧΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την πολιτιστικη΄ κληρονοµια΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ

∆η΄λωση ΧΙΙ

∆η΄λωση των κρατω΄ν ΑΚΕ για την επιστροφη΄ η΄ την απο΄δοση των πολιτιστικω΄ν αγαθω΄ν

∆η΄λωση ΧΙΙΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τα δικαιω΄µατα δηµιουργου΄

∆η΄λωση XIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την περιφερειακη΄ συνεργασι΄α και τις απο΄κεντρες περιφε΄ρειες
(α΄ρθρο 28)

∆η΄λωση XV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προσχω΄ρηση

∆η΄λωση XVI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προσχω΄ρηση των υπερπο΄ντιων χωρω΄ν και εδαφω΄ν που αναφε΄ρονται
στο Τε΄ταρτο Με΄ρος της συνθη΄κης ΕΚ

∆η΄λωση XVII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 66 (διαγραφη΄ του χρε΄ους) της συµφωνι΄ας

∆η΄λωση XVIII

∆η΄λωση της ΕΕ για το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο

∆η΄λωση ΧΙΧ

∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄

∆η΄λωση ΧΧ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τις επιπτω΄σεις των διακυµα΄νσεων των εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς στα
ευα΄λωτα µικρα΄, νησιωτικα΄ και µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ

∆η΄λωση ΧΧΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το Παρα΄ρτηµα ΙV α΄ρθρο 3

∆η΄λωση ΧΧΙΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2
στοιχει΄ο α) του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XXIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προ΄σβαση στην αγορα΄ στο πλαι΄σιο της εταιρικη΄ς σχε΄σης ΕΚ-ΑΚΕ

∆η΄λωση XXIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το ρυ΄ζι
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∆η΄λωση XXV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το ρου΄µι

∆η΄λωση XXVI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το βο΄ειο κρε΄ας

∆η΄λωση XXVII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το καθεστω΄ς προ΄σβασης των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2 του παραρτη΄µατος V στις αγορε΄ς των
γαλλικω΄ν υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των

∆η΄λωση XXVIII

΄ ν υπερπο΄ντιων
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ κρατω΄ν ΑΚΕ και των γειτονικω
χωρω΄ν και εδαφω΄ν και υπερπο΄ντιων γαλλικω΄ν διαµερισµα΄των

∆η΄λωση XXIX

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στην κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄

∆η΄λωση ΧΧΧ

∆η΄λωση των κρατω΄ν ΑΚΕ για το α΄ρθρο 1 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση ΧΧΧΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση ΧΧΧΙΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την απαγο΄ρευση διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης

∆η΄λωση ΧΧΧΙΙΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 3 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XXXIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 12 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XXXV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 σχετικα΄ µε το α΄ρθρο 7 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XXXVI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XXXVII

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V για την καταγωγη΄
των προϊο΄ντων της αλιει΄ας

∆η΄λωση XXXVIII

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V ως
προς την ΄εκταση των χωρικω΄ν υδα΄των

∆η΄λωση ΧΧΧΙΧ

΄ ν ΑΚΕ σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V για
∆η΄λωση των κρατω
την καταγωγη΄ των προϊο΄ντων της αλιει΄ας

∆η΄λωση XL

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την εφαρµογη΄ του κανο΄να ανοχη΄ς ως προς την αξι΄α στον τοµε΄α του
το΄νου

∆η΄λωση XLI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 11 του πρωτοκο΄λλου 1 του παραρτη΄µατος V

∆η΄λωση XLII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τους κανο΄νες καταγωγη΄ς: σω΄ρευση µε τη Νο΄τιο Αφρικη΄

∆η΄λωση XLIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το παρα΄ρτηµα 2 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V
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Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.
Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.
Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.
'Εγινε στην Κοτονου΄, στις ει΄κοσι τρεις Ιουνι΄ου δυ΄ο χιλια΄δες.
Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.
Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.
Fatto a Cotonou, addı̀ ventitré giugno duemila.
Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.
Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.
Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische
Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Για τον Προ΄εδρο της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
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Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Pour le Président de la République d’Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados
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For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso
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Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine
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Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands
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Pour le Président de la République de Côte d’Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic
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For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise
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For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée
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Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d’Haïti
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For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
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For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali
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For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia
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Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger
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For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
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Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
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For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Prı́ncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles
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For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan
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For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad
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Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa’ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu
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For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe
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∆ΗΛΩΣΗ Ι

Κοινη΄ ∆η΄λωση για τους φορει΄ς της εταιρικη΄ς σχε΄σης (α΄ρθρο 6)
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι ο ορισµο΄ς της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν µπορει΄ να διαφε΄ρει σηµαντικα΄ ανα΄λογα µε τις
κοινωνικοοικονοµικε΄ς και πολιτικε΄ς συνθη΄κες κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ. Πιστευ΄ουν, ωστο΄σο, ο΄τι ο ορισµο΄ς αυτο΄ς
µπορει΄ να περιλαµβα΄νει µεταξυ΄ α΄λλων τις παρακα΄τω οργανω΄σεις: οµα΄δες και φορει΄ς ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,
πολιτικε΄ς οργανω΄σεις, γυναικει΄ες οργανω΄σεις, οργανω΄σεις νεολαι΄ας, οργανω΄σεις για την προστασι΄α των παιδιω΄ν,
κινη΄µατα για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, γεωργικε΄ς οργανω΄σεις, οργανω΄σεις καταναλωτω΄ν, θρησκευτικε΄ς
οργανω΄σεις, φορει΄ς στη΄ριξης της ανα΄πτυξης (ΜΚΟ, εκπαιδευτικα΄ και ερευνητικα΄ ιδρυ΄µατα), πολιτιστικου΄ς
συλλο΄γους και τα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης.

∆ΗΛΩΣΗ ΙΙ

∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για τη ρη΄τρα σχετικα΄ µε την
΄ ν (α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 5)
επιστροφη΄ και τον επαναπατρισµο΄ των λαθροµεταναστω
Το α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 5 δεν επηρεα΄ζει την εσωτερικη΄ κατανοµη΄ εξουσιω΄ν µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των
κρατω΄ν µελω΄ν της για τη συ΄ναψη συµφωνιω΄ν επαναπατρισµου΄.

∆ΗΛΩΣΗ ΙΙΙ

΄ πησης (α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος 1)
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τη συµµετοχη΄ στη Συνε΄λευση 'Ισης Εκπροσω
΄ πησης σχετικα΄ µε την προω΄θηση και την
Τα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν το ρο΄λο της Συνε΄λευσης 'Ισης Εκπροσω
προα΄σπιση των δηµοκρατικω΄ν διαδικασιω΄ν µε΄σω διαλο΄γου µεταξυ΄ µελω΄ν του Κοινοβουλι΄ου και συµφωνου΄ν ο΄τι
η συµµετοχη΄ αντιπροσω΄πων που δεν ει΄ναι µε΄λη του Κοινοβουλι΄ου, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 17, επιτρε΄πεται
µο΄νον σε εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις. Η συµµετοχη΄ αυτη΄ προϋποθε΄τει την ΄εγκριση της Συνε΄λευσης 'Ισης
Εκπροσω΄πησης πριν απο΄ κα΄θε συ΄νοδο.

∆ΗΛΩΣΗ ΙV

΄ ν ΑΚΕ
∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για τη χρηµατοδο΄τηση της Γραµµατει΄ας των κρατω
Η Κοινο΄τητα υποχρεου΄ται να συνεισφε΄ρει στις δαπα΄νες λειτουργι΄ας της Γραµµατει΄ας των κρατω΄ν ΑΚΕ απο΄ τους
πο΄ρους που προορι΄ζονται για τη συνεργασι΄α εντο΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ.

∆ΗΛΩΣΗ V

΄ ν οργα΄νων
∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για τη χρηµατοδο΄τηση των κοινω
Η Κοινο΄τητα, ΄εχοντας επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι οι δαπα΄νες για τη διερµηνει΄α κατα΄ τη δια΄ρκεια των
συνεδρια΄σεων, καθω΄ς και για τη µετα΄φραση των εγγρα΄φων, αποτελου΄ν ΄εξοδα που πραγµατοποιου΄νται για τις
δικε΄ς της κατα΄ βα΄ση ανα΄γκες, ει΄ναι διατεθειµε΄νη να συνεχι΄σει την πρακτικη΄ που ΄εχει εφαρµο΄σει στο παρελθο΄ν
και να αναλα΄βει η ΄δια
ι
τις δαπα΄νες αυτε΄ς, το΄σο για τις συνεδρια΄σεις των οργα΄νων της συµφωνι΄ας που
πραγµατοποιου΄νται στο ΄εδαφος κρα΄τους µε΄λους ο΄σο και για τις συνεδρια΄σεις που πραγµατοποιου΄νται στο
΄εδαφος κρα΄τους ΑΚΕ.
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∆ΗΛΩΣΗ VI

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες
Το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες αποτελει΄ πολυµερη΄ πρα΄ξη απο΄ πλευρα΄ς διεθνου΄ς δικαι΄ου.
Ωστο΄σο, τα επιµε΄ρους προβλη΄µατα που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος πρωτοκο΄λλου
στο κρα΄τος υποδοχη΄ς θα πρε΄πει να ρυθµισθου΄ν µε΄σω διµερου΄ς συµφωνι΄ας µε το κρα΄τος αυτο΄.
Η Κοινο΄τητα δι΄δει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στα αιτη΄µατα των κρατω΄ν ΑΚΕ σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση ορισµε΄νων
διατα΄ξεων του πρωτοκο΄λλου αριθ. 2, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ το υπηρεσιακο΄ καθεστω΄ς του προσωπικου΄ της
γραµµατει΄ας των κρατω΄ν ΑΚΕ, του Κε΄ντρου Ανα΄πτυξης των Επιχειρη΄σεων (CDE) και του Κε΄ντρου Γεωργικη΄ς
Ανα΄πτυξης (CTA).
Η Κοινο΄τητα ει΄ναι διατεθειµε΄νη να αναζητη΄σει απο΄ κοινου΄ κατα΄λληλες λυ΄σεις στα προβλη΄µατα τα οποι΄α
προβα΄λλουν µε τις αιτη΄σεις τους τα κρα΄τη ΑΚΕ, µε σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ξεχωριστου΄ νοµικου΄ οργα΄νου,
ο΄πως προβλε΄πεται ανωτε΄ρω.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η χω
΄ ρα υποδοχη΄ς, χωρι΄ς να θι΄ξει τα σηµερινα΄ πλεονεκτη΄µατα των οποι΄ων τυγχα΄νει η
γραµµατει΄α ΑΚΕ, το CDE και το Kε΄ντρο Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης και το προσωπικο΄ τους:
(1) θα δει΄ξει κατανο΄ηση ο΄σον αφορα΄ την ερµηνει΄α της φρα΄σης «προσωπικο΄ ανω΄τερου βαθµου΄», η οποι΄α θα
καθοριστει΄ µε κοινη΄ συµφωνι΄α·
(2) θα αναγνωρι΄σει τις αρµοδιο΄τητες που µεταβιβα΄ζονται απο΄ τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου των Υπουργω
΄ν
ΑΚΕ στον προ΄εδρο της Επιτροπη΄ς Πρε΄σβεων ΑΚΕ-ΕΚ, προκειµε΄νου να απλουστευ΄σει τις εφαρµοστε΄ες
διαδικασι΄ες βα΄σει του α΄ρθρου 9 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου·
(3) θα συµφωνη΄σει να παραχωρη΄σει ορισµε΄νες διευκολυ΄νσεις στα µε΄λη του προσωπικου΄ της γραµµατει΄ας ΑΚΕ,
του CDE και του Kε΄ντρου Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης, ου΄τως ω΄στε να διευκολυ΄νει την πρω΄τη τους εγκατα΄σταση
στη χω΄ρα υποδοχη΄ς·
(4) θα εξετα΄σει µε κατα΄λληλο τρο΄πο τα φορολογικη΄ς φυ΄σεως θε΄µατα που αφορου΄ν τη γραµµατει΄α ΑΚΕ, το
CDE και το Kε΄ντρο Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης και το προσωπικο΄ τους.

∆ΗΛΩΣΗ VII

΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες
∆η΄λωση των κρατω
Στα πλαι΄σια των αντι΄στοιχων ρυθµι΄σεω΄ν τους στον τοµε΄α αυτο΄, τα κρα΄τη µε΄λη προσπαθου΄ν να διευκολυ΄νουν,
το καθε΄να στην επικρα΄τεια΄ του, τις µετακινη΄σεις που πραγµατοποιου΄ν, στα πλαι΄σια των επι΄σηµων καθηκο΄ντων
τους, οι διπλωµα΄τες των κρατω΄ν ΑΚΕ που ει΄ναι διαπιστευµε΄νοι στην Κοινο΄τητα, τα µε΄λη της γραµµατει΄ας ΑΚΕ
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 7 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 2 και των οποι΄ων τα ονο΄µατα και οι ιδιο΄τητες
κοινοποιου΄νται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9 του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου, καθω΄ς και τα στελε΄χη των κρατω΄ν ΑΚΕ, του
CDE και του Kε΄ντρου Γεωργικη΄ς Ανα΄πτυξης.

∆ΗΛΩΣΗ VIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο για τα προνο΄µια και τις ασυλι΄ες
Τα κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν στις αντιπροσωπει΄ες της Επιτροπη΄ς, στα πλαι΄σια των οικει΄ων ρυθµι΄σεω΄ν τους, προνο΄µια
και ασυλι΄ες ανα΄λογα µε εκει΄να που παρε΄χονται στις διπλωµατικε΄ς αποστολε΄ς, προκειµε΄νου να ει΄ναι σε θε΄ση να
εκτελου΄ν µε ο΄λη την επιθυµητη΄ αποτελεσµατικο΄τητα τα καθη΄κοντα που τους ανατι΄θενται απο΄ τη συµφωνι΄α.
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∆ΗΛΩΣΗ ΙX

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 49 παρα΄γραφος 2 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο και το περιβα΄λλον
'Εχοντας βαθια΄ επι΄γνωση των ειδικω΄ν κινδυ΄νων που συνδε΄ονται µε τα ραδιενεργα΄ απο΄βλητα, τα µε΄ρη αποφασι΄ζουν
να απε΄χουν απο΄ οποιαδη΄ποτε πρακτικη΄ απο΄ρριψης τε΄τοιων αποβλη΄των που θι΄γει την κυριαρχι΄α α΄λλων κρατω΄ν η΄
απειλει΄ το περιβα΄λλον η΄ τη δηµο΄σια υγει΄α σε α΄λλες χω΄ρες. ∆ι΄δουν εξαιρετικη΄ σηµασι΄α στην ανα΄πτυξη διεθνου΄ς
συνεργασι΄ας για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και της δηµο΄σιας υγει΄ας απο΄ τε΄τοιους κινδυ΄νους.
Επιβεβαιω΄νουν, εξα΄λλου, την προ΄θεση΄ τους να διαδραµατι΄σουν ενεργο΄ ρο΄λο στην αναληφθει΄σα προσπα΄θεια στο
πλαι΄σιο του ∆ΟΑΕ για την εκπο΄νηση διεθνω΄ς αποδεκτου΄ κω΄δικα δεοντολογι΄ας.
Η οδηγι΄α 92/3/Ευρατο΄µ της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1992 για την επιτη΄ρηση και τον ΄ελεγχο των αποστολω΄ν
ραδιενεργω΄ν αποβλη΄των µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν, καθω΄ς και απο΄ και προς την Κοινο΄τητα, ορι΄ζει ως «ραδιενεργα΄
απο΄βλητα» κα΄θε υλικο΄ που περιε΄χει η΄ ΄εχει µολυνθει΄ απο΄ ραδιονουκλει΅δια και για το οποι΄ο δεν προβλε΄πεται
καµι΄α χρη΄ση. Η οδηγι΄α αυτη΄ εφαρµο΄ζεται στις αποστολε΄ς ραδιενεργω΄ν αποβλη΄των µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν καθω΄ς
και προς και απο΄ την Κοινο΄τητα, ο΄ταν οι ποσο΄τητες και η συγκε΄ντρωση υπερβαι΄νουν τις τιµε΄ς που καθορι΄ζονται
στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄α α) και β) της οδηγι΄ας 96/29/Ευρατο΄µ του Συµβουλι΄ου της 13ης Μαι΅ου
1996. Οι καθοριζο΄µενες τιµε΄ς διασφαλι΄ζουν την τη΄ρηση των βασικω΄ν κανο΄νων προστασι΄ας της υγει΄ας των
εργαζοµε΄νων και του πληθυσµου΄ ΄εναντι των κινδυ΄νων που προκυ΄πτουν απο΄ ιονι΄ζουσες ακτινοβολι΄ες.
Οι µεταφορε΄ς ραδιενεργω΄ν αποβλη΄των υπο΄κεινται σε συ΄στηµα προηγου΄µενης α΄δειας ο΄πως ορι΄ζεται στην οδηγι΄α
92/3/Ευρατο΄µ. Το α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) της οδηγι΄ας ορι΄ζει ο΄τι οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν
µελω΄ν δεν χορηγου΄ν α΄δεια για τις αποστολε΄ς ραδιενεργω΄ν αποβλη΄των προς κρα΄τος µη µε΄λος της Κοινο΄τητας
που ει΄ναι µε΄ρος της τε΄ταρτης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ, λαµβα΄νοντας, ωστο΄σο, υπο΄ψη το α΄ρθρο 14. Η Κοινο΄τητα
διαβεβαιω΄νει ο΄τι το α΄ρθρο 11 της οδηγι΄ας 92/3/Ευρατο΄µ θα αναθεωρηθει΄ για να καλυ΄ψει ο΄λα τα µε΄ρη της
παρου΄σας συµφωνι΄ας που δεν αποτελου΄ν µε΄λη της Κοινο΄τητας. Με΄χρι το΄τε, η Κοινο΄τητα θα ενεργει΄ ως εα΄ν
καλυ΄πτονταν η΄δη ο΄λα τα προαναφερθε΄ντα µε΄ρη.
Τα µε΄ρη υποχρεου΄νται να καταβα΄λουν κα΄θε προσπα΄θεια για την υπογραφη΄ και την κυ΄ρωση, το ταχυ΄τερο δυνατο΄,
της συ΄µβασης της Βασιλει΄ας για τον ΄ελεγχο της διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης επικι΄νδυνων αποβλη΄των και τη
δια΄θεση΄ τους καθω΄ς και της τροπολογι΄ας της συ΄µβασης συ΄µφωνα µε την απο΄φαση ΙΙΙ/1.

∆ΗΛΩΣΗ Χ

΄ ν ΑΚΕ για το εµπο΄ριο και το περιβα΄λλον
∆η΄λωση των κρατω
Τα κρα΄τη ΑΚΕ εκφρα΄ζουν τις σοβαρε΄ς τους ανησυχι΄ες για τα οικολογικα΄ προβλη΄µατα εν γε΄νει και κυρι΄ως για
τη διασυνοριακη΄ διακι΄νηση επικι΄νδυνων, πυρηνικω΄ν και α΄λλων ραδιενεργω΄ν αποβλη΄των.
Για την ερµηνει΄α και την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 32 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο δ) της συµφωνι΄ας, τα
κρα΄τη ΑΚΕ εξε΄φρασαν τη βου΄ληση να βασισθου΄ν στις αρχε΄ς και τις διατα΄ξεις της απο΄φασης του Οργανισµου΄
Αφρικανικη΄ς Ενο΄τητας (ΟΑΕ) σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο των διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης επικι΄νδυνων αποβλη΄των και
τη δια΄θεση΄ τους στην Αφρικη΄, που περιε΄χεται στο ΄εγγραφο ΑΗG 182 (XXV).

∆ΗΛΩΣΗ ΧΙ

΄ ν ΑΚΕ
Κοινη΄ ∆η΄λωση για την πολιτιστικη΄ κληρονοµια΄ των κρατω
1.
Τα µε΄ρη εκφρα΄ζουν την κοινη΄ επιθυµι΄α τους να προωθη΄σουν την προστασι΄α και την προβολη΄ της
πολιτιστικη΄ς κληρονοµια΄ς κα΄θε κρα΄τους ΑΚΕ σε διεθνε΄ς, διµερε΄ς και ιδιωτικο΄ επι΄πεδο και στο πλαι΄σιο της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
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2.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν την ανα΄γκη να διευκολυ΄νουν την προ΄σβαση των ιστορικω΄ν και των ερευνητω΄ν των
κρατω΄ν ΑΚΕ σε αρχει΄α µε στο΄χο την προω΄θηση της ανα΄πτυξης της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε την
πολιτιστικη΄ κληρονοµια΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ.
3.
Αναγνωρι΄ζουν τη χρησιµο΄τητα της παροχη΄ς βοη΄θειας για τις κατα΄λληλες δραστηριο΄τητες κυρι΄ως στους
τοµει΄ς της εκπαι΄δευσης, της διατη΄ρησης, της προστασι΄ας και της ΄εκθεσης πολιτιστικη΄ς περιουσι΄ας, µνηµει΄ων και
αντικειµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δια΄δοσης και της εφαρµογη΄ς της κατα΄λληλης νοµοθεσι΄ας.
4.
Υπογραµµι΄ζουν τη σηµασι΄α ανα΄ληψης κοινω΄ν πολιτιστικω΄ν δραστηριοτη΄των, διευκο΄λυνσης της κινητικο΄τητας των καλλιτεχνω΄ν της Ευρω΄πης και των κρατω΄ν ΑΚΕ, καθω΄ς και των ανταλλαγω΄ν πολιτιστικω΄ν αγαθω΄ν που
συµβολι΄ζουν την πολιτιστικη΄ και πολιτισµικη΄ περιουσι΄α τους ενο΄ψει της προω
΄ θησης αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης και
αλληλεγγυ΄ης µεταξυ΄ των αντι΄στοιχων λαω΄ν.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΙΙ

΄ ν ΑΚΕ για την επιστροφη΄ η΄ την απο΄δοση των πολιτιστικω
΄ ν αγαθω
΄ν
∆η΄λωση των κρατω
Τα κρα΄τη ΑΚΕ καλου΄ν την Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της να υποστηρι΄ξουν την επιστροφη΄ η΄ την απο΄δοση
των πολιτιστικω΄ν αγαθω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ κρα΄τη ΑΚΕ και βρι΄σκονται σε κρα΄τη µε΄λη, εφο΄σον θεωρου΄ν
θεµιτη΄ την εκ µε΄ρους των κρατω΄ν αυτω΄ν διεκδι΄κηση της πολιτιστικη΄ς τους ταυτο΄τητας.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΙΙ

΄ µατα δηµιουργου΄
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τα δικαιω
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι η προω΄θηση της προστασι΄ας των δικαιωµα΄των δηµιουργου΄ αποτελει΄ αναπο΄σπαστο
µε΄ρος της πολιτιστικη΄ς συνεργασι΄ας, στο΄χος της οποι΄ας ει΄ναι η προω΄θηση της αξιοποι΄ησης των ανθρω΄πινων
πο΄ρων σε ο΄λους τους τρο΄πους ΄εκφρασης. Η προστασι΄α αυτη΄ ει΄ναι, εξα΄λλου, απαραι΄τητη προϋπο΄θεση για την
εµφα΄νιση και την ανα΄πτυξη δραστηριοτη΄των που ΄εχουν σχε΄ση µε την παραγωγη΄, τη δια΄δοση και την ΄εκδοση.
Κατα΄ συνε΄πεια, στα πλαι΄σια της πολιτιστικη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, τα δυ΄ο µε΄ρη θα προσπαθη΄σουν να ευνοη΄σουν
την τη΄ρηση και την προω΄θηση των δικαιωµα΄των δηµιουργου΄ και των α΄λλων συναφω΄ν δικαιωµα΄των.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄ και συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες και τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται στη συµφωνι΄α, η
Κοινο΄τητα µπορει΄ να προσφε΄ρει την οικονοµικη΄ και τεχνικη΄ της ενι΄σχυση ο΄σον αφορα΄ τη δια΄δοση των
πληροφοριω΄ν και την κατα΄ρτιση οικονοµικω
΄ ν φορε΄ων για την προστασι΄α των δικαιωµα΄των αυτω΄ν, καθω΄ς και την
εκπο΄νηση εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν για την καλυ΄τερη προστασι΄α τους.

∆ΗΛΩΣΗ XIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την περιφερειακη΄ συνεργασι΄α και τις ιδιαι΄τερα απο΄κεντρες περιφε΄ρειες (α΄ρθρο 28)
Στις ιδιαι΄τερα απο΄κεντρες περιφε΄ρειες περιλαµβα΄νονται η αυτο΄νοµη ισπανικη΄ κοινο΄τητα των Καναρι΄ων Νη΄σων,
τα τε΄σσερα γαλλικα΄ υπερπο΄ντια διαµερι΄σµατα, δηλαδη΄ η Γουαδελου΄πη, η Γουια΄να, η Μαρτινι΄κα και η Ρεϋνιο΄ν,
καθω΄ς και οι αυτο΄νοµες πορτογαλικε΄ς περιοχε΄ς Αζο΄ρες και Μαδε΄ρα.
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∆ΗΛΩΣΗ XV

΄ ρηση
Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προσχω
Η προσχω΄ρηση οποιουδη΄ποτε τρι΄του κρα΄τους στην παρου΄σα συµφωνι΄α πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του α΄ρθρου 1 και τους στο΄χους του α΄ρθρου 2 που καθορι΄ζονται απο΄ την οµα΄δα ΑΚΕ της συµφωνι΄ας
του Τζω΄ρτζταουν, ο΄πως τροποποιη΄θηκε το Νοε΄µβριο 1992.

∆ΗΛΩΣΗ XVI

΄ ρηση των υπερπο΄ντιων χωρω
΄ ν και εδαφω
΄ ν που αναφε΄ρονται στο Τε΄ταρτο
Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προσχω
Με΄ρος της συνθη΄κης ΕΚ
Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη ΑΚΕ ει΄ναι διατεθειµε΄να να επιτρε΄ψουν στις υπερπο΄ντιες χω΄ρες και εδα΄φη που
αναφε΄ρονται στο τε΄ταρτο τµη΄µα της συνθη΄κης ΕΚ, τα οποι΄α ΄εχουν καταστει΄ ανεξα΄ρτητα, να προσχωρη΄σουν στην
παρου΄σα συµφωνι΄α, αν επιθυµου΄ν να συνεχι΄σουν τις σχε΄σεις τους µε την Κοινο΄τητα υπο΄ τη µορφη΄ αυτη΄.

∆ΗΛΩΣΗ XVII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 66 (διαγραφη΄ του χρε΄ους) της συµφωνι΄ας
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν στις παρακα΄τω αρχε΄ς:
α)

Τα µε΄ρη θα αναζητη΄σουν µακροπρο΄θεσµα βελτι΄ωση της πρωτοβουλι΄ας των υπερχρεωµε΄νων φτωχω΄ν χωρω΄ν
και θα προωθη΄σουν την εµβα΄θυνση, τη διευ΄ρυνση και την επιτα΄χυνση της διαγραφη΄ς του χρε΄ους των
κρατω΄ν ΑΚΕ·

β)

Τα µε΄ρη θα επιδιω΄ξουν, επι΄σης, την κινητοποι΄ηση και την εγκαθι΄δρυση µηχανισµω΄ν στη΄ριξης της µει΄ωσης
του χρε΄ους υπε΄ρ των κρατω΄ν ΑΚΕ που δεν ει΄ναι ακο΄µη επιλε΄ξιµα για την πρωτοβουλι΄α των υπερχρεωµε΄νων
φτωχω΄ν χωρω΄ν.

∆ΗΛΩΣΗ XVIII

∆η΄λωση της ΕΕ για το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο
Στο πλαι΄σιο του συνολικου΄ ποσου΄ των 13 500 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ του 9ου ΕΤΑ, θα διατεθου΄ν
12 500 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ αµε΄σως µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου. Τα υπο΄λοιπα
1 000 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ θα αποδεσµευθου΄ν βα΄σει του ελε΄γχου της εκτε΄λεσης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο
7 του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου που θα αναληφθει΄ το 2004.
΄ ν για νε΄ους πο΄ρους, πρε΄πει να ληφθει΄ πλη΄ρως υπο΄ψη ο εν λο΄γω ΄ελεγχος της
Κατα΄ την εκτι΄µηση των αναγκω
εκτε΄λεσης καθω΄ς και η ηµεροµηνι΄α πε΄ραν της οποι΄ας δεν θα αναλαµβα΄νονται πιστω΄σεις απο΄ τα κεφα΄λαια του
9ου ΕΤΑ.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΙΧ

∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄
Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της επιβεβαιω΄νουν την προση΄λωση΄ τους στη συµφωνι΄α για µεταρρυ΄θµιση της
διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄ για την εφαρµογη΄ συνδροµη΄ς χρηµατοδοτου΄µενης απο΄ το 9ο ΕΤΑ.
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Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της θεωρου΄ν τον δεο΄ντως εφαρµοζο΄µενο µηχανισµο΄ ελε΄γχου
ως το πλε΄ον σηµαντικο΄ εργαλει΄ο για τον επιτυχη΄ προγραµµατισµο΄. Η διαδικασι΄α ελε΄γχου που συµφωνη΄θηκε για
τη διαχει΄ριση της εφαρµογη΄ς του 9ου ΕΤΑ θα διασφαλι΄ζει τη συνε΄χεια της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄
επιτρε΄ποντας ταυτο΄χρονα τακτικε΄ς προσαρµογε΄ς της στρατηγικη΄ς στη΄ριξης της χω΄ρας, ω΄στε να αντιµετωπι΄ζονται
οι εξελι΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τις ανα΄γκες και τις επιδο΄σεις του σχετικου΄ κρα΄τους ΑΚΕ.
Προκειµε΄νου να αποκοµιστου΄ν ο΄λα τα οφε΄λη απο΄ τη µεταρρυ΄θµιση και να διασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα
της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της επιβεβαιω΄νουν την πολιτικη΄ τους
δε΄σµευση σχετικα΄ µε τις παρακα΄τω αρχε΄ς:
Οι ΄ελεγχοι πρε΄πει να διενεργου΄νται στο µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ βαθµο΄ στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ. Το γεγονο΄ς
ο΄τι οι ΄ελεγχοι διενεργου΄νται επιτο΄που δεν στερει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ απο΄ τις κεντρικε΄ς υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς
τη δυνατο΄τητα να παρακολουθου΄ν τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ και να παρεµβαι΄νουν σ' αυτη΄ ο΄ποτε το
κρι΄νουν αναγκαι΄ο.
Πρε΄πει να τηρου΄νται οι προθεσµι΄ες που ΄εχουν τεθει΄ για την ολοκλη΄ρωση των ελε΄γχων.
Οι ΄ελεγχοι δεν πρε΄πει να αποτελου΄ν µεµονωµε΄να περιστατικα΄ στη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄. Οι ΄ελεγχοι
πρε΄πει να θεωρου΄νται ως εργαλει΄α διαχει΄ρισης, που συνθε΄τουν τα αποτελε΄σµατα του τακτικου΄ (µηνιαι΄ου)
διαλο΄γου µεταξυ΄ του Εθνικου΄ ∆ιατα΄κτη και του Προϊσταµε΄νου της Αντιπροσωπει΄ας της Επιτροπη΄ς.
Οι ΄ελεγχοι δεν πρε΄πει να αυξα΄νουν το διοικητικο΄ ΄εργο κανενο΄ς απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη. Συνεπω΄ς, οι
προϋποθε΄σεις σχετικα΄ µε τη διεκπεραι΄ωση των διαδικασιω΄ν και τη συ΄νταξη εκθε΄σεων που αφορου΄ν τη διαδικασι΄α
προγραµµατισµου΄ πρε΄πει να τηρου΄νται µε µεγα΄λη πειθαρχι΄α. Για το σκοπο΄ αυτο΄, θα επανεξετα΄ζονται και θα
αναπροσαρµο΄ζονται οι αντι΄στοιχοι ρο΄λοι των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς στη διαδικασι΄α λη΄ψης των
αποφα΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΧ

΄ σεις των διακυµα΄νσεων των εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς στα ευα΄λωτα µικρα΄,
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τις επιπτω
νησιωτικα΄ και µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ
Τα µε΄ρη υπογραµµι΄ζουν την ανησυχι΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ για το γεγονο΄ς ο΄τι ο µηχανισµο΄ς προ΄σθετης στη΄ριξης
των χωρω΄ν που υποφε΄ρουν απο΄ διακυµα΄νσεις των εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς ει΄ναι δυνατο΄ να µη παρε΄χει επαρκη΄
στη΄ριξη στα ευα΄λωτα µικρα΄, νησιωτικα΄ και µεσο΄γεια κρα΄τη λο΄γω µεταβλητω΄ν εσο΄δων απο΄ εξαγωγε΄ς.
Απο΄ το δευ΄τερο ΄ετος λειτουργι΄ας του µηχανισµου΄ και κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν ΑΚΕ που
΄εχουν αντιµετωπι΄σει τε΄τοιες δυσκολι΄ες, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν να επανεξετα΄σουν τις λεπτοµε΄ρειες του µηχανισµου΄
βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς µε στο΄χο, ο΄που απαιτει΄ται, τη διο΄ρθωση των συνεπειω΄ν τε΄τοιων διακυµα΄νσεων.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το Παρα΄ρτηµα ΙV α΄ρθρο 3
Η ανακοι΄νωση του ενδεικτικου΄ ποσου΄ που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα ΙV α΄ρθρο 3 δεν ισχυ΄ει για τα κρα΄τη ΑΚΕ
µε τα οποι΄α η Κοινο΄τητα ΄εχει αναστει΄λει τη συνεργασι΄α της.
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∆ΗΛΩΣΗ XXII

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
Τα µε΄ρη δι΄δουν ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι η Κοινο΄τητα σκοπευ΄ει να λα΄βει τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται
στο παρα΄ρτηµα και ανακοινω΄νονται την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της συµφωνι΄ας ενο΄ψει της παροχη΄ς στα κρα΄τη
ΑΚΕ της προτιµησιακη΄ς µεταχει΄ρισης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) για ορισµε΄να
γεωργικα΄ και µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα.
∆ι΄δουν επι΄σης ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στη δη΄λωση της Κοινο΄τητας ο΄τι θα λα΄βει ο΄λα τα απαιτου΄µενα µε΄τρα
προκειµε΄νου να διασφαλι΄σει ο΄τι θα θεσπιστου΄ν εγκαι΄ρως οι αντι΄στοιχοι γεωργικοι΄ κανονισµοι΄ και ο΄τι θα τεθου΄ν
σε ισχυ΄, εφο΄σον ει΄ναι δυνατο΄, ταυτο΄χρονα µε τις ενδια΄µεσες συµφωνι΄ες που θα ισχυ΄σουν µετα΄ την υπογραφη΄
της συµφωνι΄ας που θα διαδεχθει΄ την τε΄ταρτη συ΄µβαση της Λοµε΄ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγρα΄φη στο Λοµε΄ στις
15 ∆εκεµβρι΄ου 1989.
΄ ν προϊο΄ντων και ειδω
΄ ν διατροφη΄ς καταγωγη΄ς κρατω
΄ ν ΑΚΕ
Προτιµησιακη΄ µεταχει΄ριση γεωργικω
01

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

0101

'Αλογα, γαϊδου΄ρια και µουλα΄ρια κα΄θε ει΄δους ζωντανα΄

0101
0102
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0104
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0105
0105
0106

0106

απαλλαγη΄
Βοοειδη΄ ζωντανα΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Χοιροειδη΄ ζωντανα΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
Προβατοειδη΄ και αιγοειδη΄, ζωντανα΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ1)
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ1)
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ1)
Πετεινοι΄, κο΄τες, πα΄πιες, χη΄νες, γα΄λοι, γαλοπου΄λες και φραγκο΄κοτες, ζωντανα΄, κατοικι΄δια
µει΄ωση 16 %
΄ α ζωντανα΄ (εκτο΄ς απο΄ α΄λογα, γαϊδου΄ρια και µουλα΄ρια κα΄θε ει΄δους, βοοειδη΄, χοιροειδη΄, προβατοειδη΄
Ζω
και αιγοειδη΄, πουλερικα΄, ψα΄ρια και µαλακο΄στρακα, µαλα΄κια και α΄λλα ασπο΄νδυλα υδρο΄βια και µικροοργανισµοι΄ κ.λπ.)
απαλλαγη΄

02

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

0201

΄ ν, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
Κρε΄ατα βοοειδω

0201
0202
0202
0203
0203 11 10
0203 11 90
0203 12 11
0203 12 19

µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (1)
΄ σσες βοοειδω
΄ ν, κατεψυγµε΄νες
Γλω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (1)
΄ ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
Κρε΄ατα χοιροειδω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
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0203 12 90
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90
0203 21 10
0203 21 90
0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
0203 29 90
0204
0204

0205
0205
0206
0206 10 91
0206 10 95
0206 10 99
0206 21
0206 22
0206 29 91
0206 29 99
0206 30 21
0206 30 31
0206 30 90
0206 41 91
0206 41 99
0206 49 91
0206 49 99
0206 80
0206 90
0207
0207
0208
0208
0209

0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0209 00 90
0210
0210 11 11
0210 11 19
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απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 % (εκτο΄ς απο΄ τα µεµονωµε΄να φιλε΄τα)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 % (εκτο΄ς απο΄ τα µεµονωµε΄να φιλε΄τα)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
΄ ν και αιγοειδω
΄ ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
Κρε΄ατα προβατοειδω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
κατοικι΄δια προβατοειδη΄: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota2) µει΄ωση 65 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
α΄λλα ει΄δη: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota1) µει΄ωση 100 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
΄ ν και µουλαριω
΄ ν κα΄θε ει΄δους, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
Κρε΄ατα αλο΄γων, γαϊδουριω
απαλλαγη΄
΄ σιµα παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων βοοειδω
΄ ν, χοιροειδω
΄ ν, προβατοειδω
΄ ν, αιγοειδω
΄ ν, αλο΄γων, γαϊδουριω
΄ν
Βρω
΄ ν κα΄θε ει΄δους, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
και µουλαριω
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (1)
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (1)
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ν του ει΄δους gallus domesticus, παπιω
΄ ν, χηνω
΄ ν, γαλω
΄ ν,
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων πουλερικω
΄ ν νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
γαλοπου΄λων και φραγκοκοτω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ3) µει΄ωση 65 %
΄ ν, λαγω
΄ ν, περιστεριω
΄ ν και α΄λλων ζωω
΄ ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων κουνελιω
µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να
απαλλαγη΄
΄ ν, µη λειωµε΄να ου΄τε µε α΄λλο
Λαρδι΄ χωρι΄ς τα κρεα΄τινα µε΄ρη, χοιρινο΄ λι΄πος (ξι΄γκι) και λι΄πος πουλερικω
τρο΄πο εκχυλισµε΄να, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη, κατεψυγµε΄να, αλατισµε΄να η΄ σε α΄λµη, αποξηραµε΄να
η΄ καπνιστα΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
µει΄ωση 16 %
΄ σιµα, αλατισµε΄να η΄ σε α΄ρµη, αποξεραµε΄να η΄ καπνιστα΄· αλευ΄ρια
Κρε΄ατα και παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων, βρω
΄ σιµα, απο΄ κρε΄ατα η΄ παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων
και σκο΄νες, βρω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
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0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90
0210 20
0210 90 10
0210 90 11
0210 90 19
0210 90 21
0210 90 29
0210 90 31
0210 90 39
0210 90 41
0210 90 49
0210 90 60
0210 90 71
0210 90 79
0210 90 80
0210 90 90
03
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15.12.2000

εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
κατοικι΄δια προβατοειδη΄: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota2) µει΄ωση 65 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
α΄λλα ει΄δη: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota1) µει΄ωση 100 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
κατοικι΄δια προβατοειδη΄: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota2) µει΄ωση 65 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
α΄λλα ει΄δη: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (quota1) µει΄ωση 100 % ειδικω΄ν δασµω΄ν·
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ7) µει΄ωση 50 %
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ Υ∆ΡΟΒΙΑ

03

απαλλαγη΄

04

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡOΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤOΚOΜΙΑΣ· ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ· ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ· ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΡOΪΟΝΤΑ
ΖΩΪΚΗΣ ΠΡOΕΛΕΥΣΗΣ, ΠOΥ ∆ΕΝ ΚΑΤOΝOΜΑΖOΝΤΑΙ OΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝOΝΤΑΙ ΑΛΛOΥ

0401

΄ν
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα), µη συµπυκνωµε΄να χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω

0401
0402
0402
0403

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19

µει΄ωση 16 %
΄ν
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα), συµπυκνωµε΄να η΄ µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ5) µει΄ωση 65 %
Βουτυρο΄γαλα, πηγµε΄νο γα΄λα και πηγµε΄νη κρε΄µα, γιαου΄ρτι, κεφι΄ρ και α΄λλα γα΄λατα και κρε΄µες που ΄εχουν
υποστει΄ ζυ΄µωση η΄ ΄εχουν καταστει΄ ο΄ξινα, ΄εστω και συµπυκνωµε΄να η΄ µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
΄ ν η΄ αρωµατισµε΄να, η΄ µε προσθη΄κη φρου΄των η΄ κακα΄ου
γλυκαντικω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
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0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0404

0404
0405
0405
0406
0406
0407
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0407 00 90
0408

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
0409
0409
0410
0410
05
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µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
΄ ν, προϊο΄ντα
'Ορος γα΄λακτος, ΄εστω και συµπυκνωµε΄νος η΄ µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
που αποτελου΄νται απο΄ φυσικα΄ συστατικα΄ του γα΄λακτος, ΄εστω και µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
΄ ν, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄
γλυκαντικω
µει΄ωση 16 %
Βου΄τυρα και α΄λλες λιπαρε΄ς ουσι΄ες προερχο΄µενες απο΄ το γα΄λα
µει΄ωση 16 %
Τυρια΄ και πηγµε΄νο γα΄λα για τυρι΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ6) µει΄ωση 65 %
΄ ν µε το τσο΄φλι τους, νωπα΄, διατηρηµε΄να η΄ βρασµε΄να
Αυγα΄ πτηνω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
΄ ν χωρι΄ς το τσο΄φλι τους και κρο΄κοι αυγω
΄ ν, νωπα΄, αποξεραµε΄να, βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον
Αυγα΄ πτηνω
΄ ς διατηρηµε΄να, ΄εστω και µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
ατµο΄, µορφοποιηµε΄να, κατεψυγµε΄να η΄ αλλιω
΄ν
γλυκαντικω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
Με΄λι φυσικο΄
απαλλαγη΄
΄ νας, φωλιε΄ς πτηνω
΄ ν και α΄λλα βρω
΄ σιµα προϊο΄ντα ζωϊκη΄ς προε΄λευσης µη κατονοµαζοµε΄να
Αυγα΄ χελω
α΄λλου
απαλλαγη΄
ΠΡOΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡOΕΛΕΥΣΗΣ, ΠOΥ ∆ΕΝ ΚΑΤOΝOΜΑΖOΝΤΑΙ OΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝOΝΤΑΙ
ΑΛΛOΥ

05
06

απαλλαγη΄
ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡOΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘOΚOΜΙΑΣ ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙ∆Η·
ΑΝΘΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΑ

06
07

απαλλαγη΄
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝ∆ΥΛOΙ ΒΡΩΣΙΜΑ

0701
0701
0702
0702

Πατα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη
απαλλαγη΄
Ντοµα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη
ντοµα΄τες εκτο΄ς απο΄ τις ντοµα΄τες cherry απο΄ 15/11-30/4: µει΄ωση 60 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α εντο΄ς του ορι΄ου της
ποσο΄στωσης (ποσο΄στωση 13α)· ντοµα΄τες cherry απο΄ 15/11-30/4: µει΄ωση 100 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α εντο΄ς του
ορι΄ου της ποσο΄στωσης (ποσο΄στωση 13β)·
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0703
0703 10 19
0703 10 90
0703 20
0703 90

0704
0704 10
0704 20
0704 90 10
0704 90 90

0705
0705 11
0705 19
0705 21
0705 29

0706
0706 10
0706 90 05
0706 90 11
0706 90 17
0706 90 30
ex 0706 90 90

0707
ex 0707 00 05
0707 00 90

0708
0708

0709
0709 10
0709 20
0709 30
0709 40
0709 51 10
0709 51 30
0709 51 50
0709 51 90
0709 52
0709 60
0709 70
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 70
0709 90 90
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΄ νια, σκο΄ρδα, πρα΄σα και α΄λλα παρο΄µοια λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄
Κρεµµυ΄δια, ασκαλω
ψυ΄ξη
µει΄ωση 15 % απο΄ 16/5-31/1, απαλλαγη΄ απο΄ 1/2-15/5
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 15 % απο΄ 1/6-31/1, απαλλαγη΄ απο΄ 1/2-31/5
µει΄ωση 16 %

΄ σιµα προϊο΄ντα του γε΄νους
Κρα΄µβες, κουνουπι΄δια, κρα΄µβες σγουρε΄ς, γογγυλο΄κραµβες και παρο΄µοια βρω
brassica, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
Κρα΄µβες της Κι΄νας: µει΄ωση 15 % απο΄ 1/1-30/10, απαλλαγη΄ 1/11-31/12· α΄λλες κρα΄µβες: µει΄ωση 16 %

Μαρου΄λια (lactuca sativa) και ραδι΄κια (cichorium spp.), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
Μαρου΄λι Iceberg: µει΄ωση 15 % απο΄ 1/11-30/6, απαλλαγη΄ απο΄ 1/7-31/10· α΄λλα µαρου΄λια: µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %

Καρο΄τα, γογγυ΄λια, κοκκινογου΄λια για σαλα΄τα, λαγο΄χορτο (σκουλι΄), ραπανοσε΄λινα, ραπα΄νια και παρο΄µοιες
΄ σιµες ρι΄ζες, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
βρω
καρο΄τα: µει΄ωση 15 % απο΄ 1/4-31/12, απαλλαγη΄ απο΄ 1/1-31/3· γογγυ΄λια: µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
κοκκινογου΄λια για σαλα΄τα και ραπα΄νια (raphanus sativus): απαλλαγη΄

Αγγου΄ρια και αγγουρα΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
χειµερινα΄ αγγουρα΄κια απο΄ 1/11-15/5: µει΄ωση 100 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α· χειµερινα΄ αγγου΄ρια εκτο΄ς απο΄ τα
αγγουρα΄κια: µει΄ωση 16 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α·
µει΄ωση 16 %

Λαχανικα΄ λοβο΄φορα, µε η΄ χωρι΄ς λοβο΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
απαλλαγη΄

'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
µει΄ωση 15 % απο΄ 1/1-30/9, µει΄ωση 100 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α απο΄ 1/10-31/12
µει΄ωση 15 % απο΄ 1/2-14/8, µει΄ωση 40 % απο΄ 16/1-31/1, απαλλαγη΄ απο΄ 15/8-15/1
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 1,81 ευρω΄/t
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
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0710
0710 10
0710 21
0710 22
0710 29
0710 30
0710 40
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90
0711

0711 10
0711 30
0711 40
0711 90 10
0711 90 30
0711 90 40
0711 90 60
0711 90 70
0711 90 90
0712
0712 20
0712 30
0712 90 05
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
ex 0712 90 90
0713
0713
0714

0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
0714 20
0714 90 11
0714 90 19
0714 90 90
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Λαχανικα΄ α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ µενο νερο΄ η΄ σε νερο΄ στο
Λαχανικα΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄ (π.χ. µε διοξει΄διο του θει΄ου η΄ σε α΄ρµη, θειω
οποι΄ο ΄εχουν προστεθει΄ α΄λλες ουσι΄ες που χρησιµευ΄ουν για να εξασφαλισθει΄ προσωρινα΄ η΄ διατη΄ρηση
τους), α΄λλα ακατα΄λληλα για διατροφη΄ στην κατα΄σταση που βρι΄σκονται
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ς
Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες η΄ και τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη, α΄λλα ο΄χι αλλιω
παρασκευασµε΄να
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 1,81 ευρω΄/t
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄ εκτο΄ς απο΄ τις ελιε΄ς
'Οσπρια ξερα΄, χωρι΄ς λο΄βο, ΄εστω και ξεφλουδισµε΄να η΄ σπασµε΄να
απαλλαγη΄
Ρι΄ζες µανιο΄κας, αραρου΄της η΄ σαλεπιου΄, κο΄νδυλοι ηλι΄ανθου (ψευδοκολοκασι΄α), γλυκοπατα΄τες και
παρο΄µοιες ρι΄ζες και κο΄νδυλοι µε υψηλη΄ περιεκτικο΄τητα σε α΄µυλο η΄ ινουλι΄νη, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε
απλη΄ ψυ΄ξη, κατεψυγµε΄να η΄ αποξεραµε΄να, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ συσσωµατωµε΄να σε µορφη΄
΄ νη (ψι΄χα) του φοι΄νικα των µολλουκω
΄ ν (αρτο΄δενδρου)
σβο΄λων· εντεριω
µει΄ωση 8,38 ευρω΄/t
απαλλαγη΄
µει΄ωση 6,19 ευρω΄/t
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 6,19 ευρω΄/t ρι΄ζες αραρου΄της: απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

08

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ· ΦΛOΥ∆ΕΣ ΕΣΠΕΡΙ∆OΕΙ∆ΩΝ 'Η ΠΕΠOΝΙΩΝ

0801

΄ ν, νωπα΄ η΄ ξερα΄, ΄εστω και χωρι΄ς
Καρυ΄δια κοκοφοινι΄κων, καρυ΄δια Βραζιλι΄ας και καρυ΄δια ανακαρδιοειδω
το κε΄λυφος η΄ τη φλου΄δα τους

0801
0802
0802 11 90
0802 12 90
0802 21
0802 22
0802 31

απαλλαγη΄
'Αλλα καρυ΄δια, νωπα΄ η΄ ξερα΄, ΄εστω και χωρι΄ς το κε΄λυφος η΄ τη φλου΄δα τους (ε΄κτος απο΄ τα καρυ΄δια
΄ ν)
κοκοφοινι΄κων, καρυ΄δια Βραζιλι΄ας και καρυ΄δια ανακαρδιοειδω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
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0802 32
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0803 00 11
0803 00 19
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0804
0804 10
0804 20 10
0804 20 90
0804 30
0804 40
0804 50
0805
0805 10
0805 20
0805 30 90
0805 40
0805 90
0806
ex 0806 10 10
0806 20
0807
0807
0808
0808 10
0808 20 10
0808 20 50
0808 20 90
0809
0809 10
0809 20 05
0809 30
0809 40 05
0809 40 90
0810
0810 10 05
0810 10 80
0810 20
0810 30
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 90

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ν, νωπε΄ς η΄ ξερε΄ς
Μπανα΄νες, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και του ει΄δους των αντιλλω
απαλλαγη΄
Το καθεστω΄ς εισαγωγω΄ν της Κοινο΄τητας για τις µπανα΄νες βρι΄σκεται ση΄µερα υπο΄ επανεξε΄ταση. Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν
να εξασφαλι΄σουν την κατα΄λληλη προτιµησιακη΄ προ΄σβαση για τις µπανα΄νες των ΑΚΕ στο πλαι΄σιο του προσεχου΄ς
κοινοτικου΄ καθεστω΄τος για τις µπανα΄νες.
απαλλαγη΄
΄ ν avocats και goyaves, µα΄γγες και µαγγου΄στες, νωπα΄
Χουρµα΄δες, συ΄κα, ανανα΄δες, αχλα΄δια των ποικιλιω
η΄ ξερα΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄ απο΄ 1/11-30/4 εντο΄ς των ορι΄ων της οροφη΄ς (οροφη΄ 3)
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Εσπεριδοειδη΄, νωπα΄ η΄ ξερα΄
µει΄ωση 80 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄τητας αναφορα΄ς (πα 1) απο΄ 15/5-30/9 µει΄ωση 100 %
των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (4)
µει΄ωση 80 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄τητας αναφορα΄ς (πα 2) απο΄ 15/5-30/9 µει΄ωση 100 %
των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α (4)
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Σταφυ΄λια, νωπα΄ η΄ ξερα΄
επιτραπε΄ζια σταφυ΄λια χωρι΄ς κουκου΄τσι: εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (ποσο΄στωση 14) απο΄ 1/12-31/1
απαλλαγη΄· εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄τητας αναφορα΄ς (πα 3) απο΄ 1/2-31/3 απαλλαγη΄ (4)
απαλλαγη΄
Πεπο΄νια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα καρπου΄ζια) και καρποι΄ παπαι΄ας, νωπα΄
απαλλαγη΄
΄ νια, νωπα΄
Μη΄λα, αχλα΄δια και κυδω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ15) µει΄ωση 50 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ16) µει΄ωση 65 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ16) µει΄ωση 65 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 16 %
Βερι΄κοκα, κερα΄σια, ροδα΄κινα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα brugnons και nectarines)· δαµα΄σκηνα
και αγριοδαµα΄σκηνα, νωπα΄
απο΄ 1/5-31/8 µει΄ωση 15 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α, απο΄ 1/9-30/4 απαλλαγη΄
απο΄ 1/11-31/3: απαλλαγη΄
απο΄ 1/4-30/11 µει΄ωση 15 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α, απο΄ 1/12-31/3 απαλλαγη΄
απο΄ 1/4-14/12 µει΄ωση 15 % των δασµω΄ν κατ’ αξι΄α, απο΄ 15/12-31/3 απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Φρα΄ουλες σµε΄ουρα, µου΄ρα η΄ βατο΄µουρα και µου΄ρα-σµε΄ουρα, µαυ΄ρα, λευκα΄ η΄ κο΄κκινα φραγκοστα΄φυλα,
΄ σιµα φρου΄τα που δεν κατονοµα΄ζονται αλλου΄, νωπα΄
και α΄λλα βρω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ17) απο΄ 1/11-29/2 απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ17) απο΄ 1/11-29/2 απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
δασµο΄ς = 3 %
δασµο΄ς = 5 %
απαλλαγη΄
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0811
0811 10 11
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 11
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812

0812 10
0812 20
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 95
0813

0813
0814
0814
09

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Καρποι΄ και φρου΄τα, α΄ψητα η΄ ψηµε΄να στον ατµο΄ η΄ βρασµε΄να στο νερο΄, κατεψυγµε΄να, ΄εστω και µε
΄ν
προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Καρποι΄ και φρου΄τα διατηρηµε΄να προσωρινα΄ π.χ. µε διοξει΄διο του θει΄ου η΄ σε α΄ρµη, θειωµε΄νο νερο΄ η΄ σε
νερο΄ στο οποι΄ο ΄εχουν προστεθει΄ α΄λλες ουσι΄ες που χρησιµευ΄ουν για να εξασφαλισθει΄ προσωρινα΄ η΄
διατη΄ρηση τους, α΄λλα ακατα΄λληλα για διατροφη΄ στην κατα΄σταση που βρι΄σκονται
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Βερι΄κοκα, δαµα΄σκηνα, µη΄λα, ροδα΄κινα, αχλα΄δια, καρποι΄ παπαι΄ας, καρποι΄ οξυφοι΄νικα και α΄λλα αποξερα΄ ν η΄
µε΄να φρου΄τα µη κατονοµαζο΄µενα ου΄τε συµπεριλαµβανο΄µενα αλλου΄· µει΄γµατα βρωσι΄µων καρπω
αποξεραµε΄νων φρου΄των
απαλλαγη΄
΄ ν η΄ πεπονι΄ων (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα καρπου΄ζια) νωπα΄, κατεψυγµε΄να,
Φλου΄δες εσπεριδοειδω
αποξεραµε΄να η΄ διατηρηµε΄να προσωρινα΄ σε α΄ρµη η΄ σε νερο΄ στο οποι΄ο ΄εχουν προστεθει΄ α΄λλες ουσι΄ες
απαλλαγη΄
ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΪ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

09

απαλλαγη΄

10

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1001

Σιτα΄ρι και σµιγα΄δι

1001 10
1001 90 10
1001 90 91
1001 90 99
1002
1002
1003
1003
1004
1004

L 317/329

εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
Σι΄καλη
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
Κριθα΄ρι
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
΄ µη
Βρω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
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1005
1005 10 90
1005 90
1006
1006 10 10
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
1006 30
1006 40
1007
1007
1008
1008 10
1008 20
1008 90
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15.12.2000

Καλαµπο΄κι
µει΄ωση 1,81 ευρω΄/t
µει΄ωση 1,81 ευρω΄/t
Ρυ΄ζι
απαλλαγη΄
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 65 % και 4,34 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ11) µει΄ωση 16,78 ευρω΄/t, και στη συνε΄χεια µει΄ωση 65 % και 6,52 ευρω΄/t (2)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ12) µει΄ωση 65 % και 3,62 ευρω΄/t (2)
Σο΄ργο σε κο΄κκους
µει΄ωση 60 % εντο΄ς των ορι΄ων της οροφη΄ς (οροφη΄ 3) (3)
΄ διµο (µαυ΄ρο σιτα΄ρι), κεχρι΄, κεχρι΄ το µακρο΄ και α΄λλα δηµητριακα΄ (εκτο΄ς απο΄ σιτα΄ρι
Φαγο΄πυρο το εδω
΄ µη, καλαµπο΄κι, ρυ΄ζι και σο΄ργο σε κο΄κκους)
και σµιγα΄δι, σι΄καλη, κριθα΄ρι, βρω
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %
µει΄ωση 100 % εντο΄ς των ορι΄ων της οροφη΄ς (οροφη΄ 2) (3)
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ10) µει΄ωση 50 %

11

ΠΡOΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡOΠOΙΙΑΣ· ΒΥΝΗ· ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆OΥΣ· ΙΝΟΥΛΙΝΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ

1101

Αλευ΄ρια σιταριου΄ η΄ σµιγαδιου΄

1101
1102
1102 10
1102 20 10
1102 20 90
1102 30
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
1103
1103 11
1103 12
1103 13 10
1103 13 90
1103 14
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 21
1103 29 10
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 40
1103 29 50
1103 29 90
1104

1104 11 10
1104 11 90
1104 12 10

µει΄ωση 16 %
΄ ν (εκτο΄ς απο΄ σιτα΄ρι και σµιγα΄δι)
Αλευ΄ρια δηµητριακω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
΄ µατα µε µορφη΄ σβο΄λων απο΄ δηµητριακα΄
Πλιγου΄ρια, σιµιγδα΄λια και συσσωµατω
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
΄ ν αλλιω
΄ ς επεξεργασµε΄νοι (π.χ. µε µερικη΄ απο΄ξεση του περικαρπι΄ου, πλατυσµε΄νοι, σε
Σπο΄ροι δηµητριακω
νιφα΄δες, µε ολικη΄ σχεδο΄ν απο΄ξεση του περικαρπι΄ου και στρογγυλεµε΄να τα δυο α΄κρα τους, τεµαχισµε΄νοι
΄ ν ολο΄κληρα, πλατυσµε΄να, σε νιφα΄δες η΄ αλεσµε΄να (εκτο΄ς απο΄ αλευ΄ρια
η΄ σπασµε΄νοι φυ΄τρα δηµητριακω
΄ ν, αποφλοιωµε΄νο και αλεσµε΄νο εν µε΄ρει η΄ πλη΄ρως ρυ΄ζι και τριµµε΄νο ρυ΄ζι)
δηµητριακω
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
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1104 12 90
1104 19
1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90
1104 21 99
1104 22
1104 23
1104 29
1104 30
1105
1105
1106
1106 10
1106 20 10
1106 20 90
1106 30
1108
1108 11
1108 12
1108 13
1108 14
1108 19 10
1108 19 90
1108 20
1109
1109
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µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 3,6 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,3 ευρω΄/t
Αλευ΄ρι, σιµιγδα΄λι, σκο΄νη, νιφα΄δες, κο΄κκοι και συσσωµατωµε΄να προϊο΄ντα µε µορφη΄ σβο΄λων (πελε΄τες)
απο΄ πατα΄τες
απαλλαγη΄
Αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια και σκο΄νη απο΄ ξηρα΄ ο΄σπρια της κλα΄σης 0713, απο΄ σαγο΄ η΄ ρι΄ζες η΄ κονδυ΄λους της
κλα΄σης 0714 η΄ απο΄ προϊο΄ντα του κεφαλι΄ου 8
απαλλαγη΄
µει΄ωση 7,98 ευρω΄/t ρι΄ζες αραρου΄της: απαλλαγη΄
µει΄ωση 29,18 ευρω΄/t ρι΄ζες αραρου΄της: απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
'Αµυλα κα΄θε ει΄δους· ινουλι΄νη
µει΄ωση 24,8 ευρω΄/t
µει΄ωση 24,8 ευρω΄/t
µει΄ωση 24,8 ευρω΄/t
µει΄ωση 50 % + µει΄ωση 24,8 ευρω΄/t
µει΄ωση 37,2 ευρω΄/t
µει΄ωση 50 % + µει΄ωση 24,8 ευρω΄/t ρι΄ζες αραρου΄της: απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Γλουτε΄νη σιταριου΄, ΄εστω και σε ξερη΄ κατα΄σταση
µει΄ωση 219 ευρω΄/t

12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠOΙ ΕΛΑΙΩ∆ΕΙΣ· ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡOΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΦOΡOΙ ΚΑΡΠOΙ· ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ· ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧOΡΤOΝOΜΕΣ

1208

΄ δεις καρπου΄ς (εκτο΄ς απο΄ το αλευ΄ρι σιναπιου΄ «µουστα΄ρδα»)
Αλευ΄ρια απο΄ σπε΄ρµατα και ελαιω

1208 10
1209

1209
1210
1210
1211

1211
1212

1212 10
1212 30
1212 91
1212 92
1212 99 10

απαλλαγη΄
Σπε΄ρµατα, καρποι΄ και σπο΄ροι για σπορα΄ (εκτο΄ς απο΄ ο΄σπρια και γλυκο΄ καλαµπο΄κι, καφε΄, τσα΄ϊ, µατε΄
΄ δεις, σπο΄ρους και καρπου΄ς των ειδω
΄ ν που
και µπαχαρικα΄, δηµητριακα΄, σπε΄ρµατα και καρπου΄ς ελαιω
χρησιµοποιου΄νται κυρι΄ως στην αρωµατοποιϊα)
απαλλαγη΄
΄ νοι λυκι΄σκου, νωποι΄ η΄ αποξεραµε΄νοι, ΄εστω και σπασµε΄νοι, αλεσµε΄νοι, µε µορφη΄ σβο΄λων. Λουπουλι΄νη
Κω
απαλλαγη΄
΄ ν, σπο΄ροι και καρποι΄ των ειδω
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται κυρι΄ως στην αρωµατοποιϊα, την
Φυτα΄, µε΄ρη φυτω
ιατρικη΄ η΄ για χρη΄σεις εντοµοκτο΄νες, παρασιτοκτο΄νες η΄ παρο΄µοιες, νωπα΄ η΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να,
σπασµε΄να η΄ σε σκο΄νη
απαλλαγη΄
Χαρου΄πια, φυ΄κια, ζαχαρο΄τευτλα και ζαχαροκα΄λαµα, νωπα΄ η΄ αποξεραµε΄να, ΄εστω και σε σκο΄νη. Κουκου΄τσια
΄ ν και α΄λλα φυτικα΄ προϊο΄ντα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι ρι΄ζες κιχωρι΄ου,
και αµυ΄γδαλα καρπω
µη φρυγµε΄νες, της ποικιλι΄ας cichorium intybus sativum)
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 16 % (5)
απαλλαγη΄

L 317/332

1214

1214 90 10
13
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Γογγυ΄λια Σουηδι΄ας (γογγυλο΄κραµβες), τευ΄τλα κτηνοτροφικα΄, ρι΄ζες κτηνοτροφικε΄ς, χορτονοµε΄ς (foin,
luzerne), τριφυ΄λλια, κτηνοτροφικα΄ λα΄χανα, χορτονοµε΄ς λου΄πινου, βι΄κου και παρο΄µοια κτηνοτροφικα΄
προϊο΄ντα, ΄εστω και συσσωµατωµε΄να µε µορφη΄ σβο΄λων
απαλλαγη΄
ΓOΜΑΛΑΚΑ· ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

13

απαλλαγη΄

15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ∆ΙΑ ΖΩΪΚΑ 'Η ΦΥΤΙΚΑ· ΠΡOΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ· ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ· ΚΕΡΙΑ ΖΩΪΚΗΣ 'Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡOΕΛΕΥΣΗΣ

1501

΄ ν, µη λειωµε΄να ΄εστω και υπο΄
Λι΄πος µε την ονοµασι΄α «saindoux»· α΄λλα χοιρινα΄ λι΄πη και λι΄πη πουλερικω
πι΄εση η΄ διαλυµε΄να

1501
1502
1502
1503
1503
1504
1504
1505
1505
1506

1506
1507
1507
1508
1508
1511
1511
1512
1512
1513
1513
1514
1514
1515
1515
1516

1516

µει΄ωση 16 %
΄ ν, προβατοειδω
΄ ν η΄ αιγοειδω
΄ ν, ακατε΄ργαστα η΄ µη λειωµε΄να, ΄εστω και υπο΄ πι΄εση η΄ διαλυµε΄να
Λι΄πη βοοειδω
απαλλαγη΄
Στεα΄τινη, λα΄δι µε την ονοµασι΄α «saindoux», ελαιοστεα΄τινη, ελαιοµαργαρι΄νη και στεατε΄λαιο, που δεν
΄ ς παρασκευασθει΄
΄εχουν γαλακτωµατοποιηθει΄ ου΄τε αναµειχθει΄ ου΄τε αλλιω
απαλλαγη΄
΄ ν η΄ θαλα΄σσιων θηλαστικω
΄ ν, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, α΄λλα
Λι΄πη και λα΄δια και τα κλα΄σµατα τους, ψαριω
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
χηµικω
απαλλαγη΄
Εριο΄λιπος και λιπαρε΄ς ουσι΄ες που προε΄ρχονται απο΄ αυτο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της λανολι΄νης
απαλλαγη΄
΄ς
'Αλλα λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ και τα κλα΄σµατα τους, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ ο΄χι χηµικω
΄ ν, λι΄πη βοοειδω
΄ ν, προβατοειδω
΄ ν η΄ αιγοειδω
΄ ν,
µετασχηµατισµε΄να (εκτο΄ς απο΄ χοιρινα΄ λι΄πη, λι΄πη πουλερικω
΄ ν και α΄λλων θαλασσινω
΄ ν, στεα΄τινη
λι΄πη ψαριω
απαλλαγη΄
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
Σογιε΄λαιο και τα κλα΄σµατα του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, α΄λλα χηµικω
απαλλαγη΄
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
Αραχιδε΄λαιο και τα κλα΄σµατα του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ χηµικω
απαλλαγη΄
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
Φοινικε΄λαιο και τα κλα΄σµατα του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ χηµικω
απαλλαγη΄
΄ς
Λα΄δια ηλιοτροπι΄ου, κνη΄κου η΄ βαµβακιου΄ και τα κλα΄σµατα τους, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ χηµικω
µη µετασχηµατισµε΄να
απαλλαγη΄
Λα΄δια κοκοφοινικα΄ «λα΄δι κο΄πρα», λαχανοφοινικα΄ (φοινικοπυρηνε΄λαιο) η΄ babassu και τα κλα΄σµατα τους,
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ χηµικω
απαλλαγη΄
Λα΄δια αγριογογγυ΄λης, αγριοκραµβη΄ς η΄ σιναπιου΄ και τα κλα΄σµατα τους, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
χηµικω
απαλλαγη΄
'Αλλα λι΄πη και λα΄δια φυτικα΄ στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται και το λα΄δι jojoba, και τα κλα΄σµατα τους,
΄ ς µη µετασχηµατισµε΄να
΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ χηµικω
απαλλαγη΄
΄ ς η΄ ολικω
΄ ς υδρογονωµε΄να,
Λι΄πη και λα΄δια ζωικη΄ς η΄ φυτικη΄ς προε΄λευσης και τα κλα΄σµατα τους, µερικω
΄ ν οξε΄ων), ΄εστω και εξευγεδιεστεροποιηµε΄να, επανεστεροποιηµε΄να η΄ ελαϊδινισµε΄να (µε ισοµε΄ρεια λιπαρω
΄ ς παρασκευασµε΄να
νισµε΄να, εκτο΄ς απο΄ αλλιω
απαλλαγη΄
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1517
1517 10 10
1517 10 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1518

1518
1520
1520
1521
1521
1522
1522 00 10
1522 00 91
1522 00 99
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L 317/333

΄ σιµα απο΄ λι΄πη η΄ λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄ η΄ απο΄ τα κλα΄σµατα
Μαργαρι΄νη. Mει΄γµατα η΄ παρασκευα΄σµατα βρω
΄ ν η΄ λαδιω
΄ν
δια΄φορων λιπω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Λι΄πη και λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄ και τα κλα΄σµατα τους, θερµικα΄ επεξεργασµε΄να (βρασµε΄να η΄ ψηµε΄να),
΄ ς χηµικω
΄ς
οξειδωµε΄να, αφυδατωµε΄να, θειωµε΄να, εµφυσηµε΄να, πολυµερισµε΄να µε απλη΄ θε΄ρµανση η΄ αλλιω
΄ σιµα απο΄ λι΄πη η΄ λα΄δια ζωικα΄ η΄ φυτικα΄ η΄ απο΄
τροποποιηµε΄να. µει΄γµατα η΄ παρασκευα΄σµατα µη βρω
΄ ν λιπω
΄ ν η΄ λαδιω
΄ ν που δεν κατονοµα΄ζονται α΄λλου
κλα΄σµατα διαφορω
απαλλαγη΄
Γλυκερι΄νη, ΄εστω και καθαρη΄· γλυκερινου΄χα νερα΄ και αλισι΄βες
απαλλαγη΄
Κερια΄ φυτικα΄, κερια΄ απο΄ µε΄λισσες η΄ α΄λλα ΄εντοµα και κερια΄ σπε΄ρµατος κη΄τους, ΄εστω και εξευγενισµε΄να
η΄ χρωµατισµε΄να (εκτο΄ς απο΄ τα τριγλυκερι΄δια)
απαλλαγη΄
΄ ν σωµα΄των
Λα΄δι δερµα΄των «δερµατε΄λαιο»· υπολει΄µµατα που προε΄ρχονται απο΄ την επεξεργασι΄α των λιπαρω
΄ ν η΄ των φυτικω
΄ ν ουσιω
΄ν
η΄ των ζωικω
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ 'Η ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ 'Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΩΝ Υ∆ΡΟΒΡΙΩΝ

1601

Λουκα΄νικα, σαλα΄µια και παρο΄µοια προϊο΄ντα, απο΄ κρε΄ας, παραπροϊο΄ντα σφαγι΄ων η΄ αι΄µα παρασκευα΄σµατα
διατροφη΄ς µε βα΄ση τα προϊο΄ντα αυτα΄

1601
1602
1602 10
1602 20 11
1602 20 19
1602 20 90
1602 31
1602 32
1602 39
1602 41 10
1602 41 90
1602 42 10
1602 42 90
1602 49
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 51
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603
1603

εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ8) µει΄ωση 65 %
Παρασκευα΄σµατα και κονσε΄ρβες κρεα΄των, παραπροϊο΄ντων σφαγι΄ων η΄ αι΄µατος (εκτο΄ς απο΄ λουκα΄νικα,
΄ ς και εκτο΄ς απο΄ εκχυλι΄σµατα και χυµου΄ς κρε΄ατος)
σαλα΄µια και παρο΄µοια προϊο΄ντα, καθω
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ4) µει΄ωση 65 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ4) µει΄ωση 65 %
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ4) µει΄ωση 65 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ν η΄ µαλακοστρα΄κων, µαλακι΄ων η΄ α΄λλων ασπο΄νδυλων υδρο΄βιων
Παρασκευα΄σµατα κρεα΄των, ψαριω
απαλλαγη΄
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1604
1604
1605
1605
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Παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ψα΄ρια· χαβια΄ρι και τα υποκατα΄στατα αυτου΄ παρασκευασµε΄να απο΄
ψα΄ρια· αυγα΄
απαλλαγη΄
Μαλακο΄στρακα, µαλα΄κια και α΄λλα ασπο΄νδυλα υδρο΄βια, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να
απαλλαγη΄

17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

1702

'Αλλα ζα΄χαρα, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται η΄ λακτο΄ζη, η΄ µαλτο΄ζη, η΄ γλυκο΄ζη και η΄ φρουκτο΄ζη (λεβυλο΄ζη),
΄ ς καθαρα΄, σε στερεη΄ κατα΄σταση. Σιρο΄πια απο΄ ζα΄χαρη χωρι΄ς προσθη΄κη αρωµατικω
΄ ν η΄ χρωστικω
΄ν
χηµικω
ουσι΄ων. Υποκατα΄στατα του µελιου΄, ΄εστω και αναµει΄γµανα µε φυσικο΄ µε΄λι. Ζα΄χαρα και µελα΄σες
΄ µενα
καραµελω

1702 11
1702 19
1702 20
1702 30 10
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 10
1702 40 90
1702 50
1702 60
1702 90 10
1702 90 30
1702 90 50
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 99
1703
1703
1704
1704 10
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
18

µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 117 ευρω΄/t
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
µει΄ωση 117 ευρω΄/t
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 % (5)
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 117 ευρω΄/t
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 16 % (5)
Μελα΄σες που προκυ΄πτουν απο΄ την εκχυ΄λιση η΄ τον εξευγενισµο΄ (ραφινα΄ρισµα) της ζα΄χαρης
εντο΄ς των ορι΄ων της ποσο΄στωσης (πστ9) µει΄ωση 100 %
΄ δη προϊο΄ντα χωρι΄ς κακα΄ο, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται και η΄ λευκη΄ σοκολα΄τα
Ζαχαρω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

1801
1801
1802
1802
1803
1803
1804
1804
1805
1805

Κακα΄ο σε σπο΄ρους και θραυ΄σµατα σπο΄ρων, ακατε΄ργαστα η΄ φρυγµε΄να
απαλλαγη΄
Κελυ΄φη, µεµβρα΄νες (φλου΄δες) και α΄λλα απορρι΄µµατα κακα΄ου
απαλλαγη΄
Πα΄στα κακα΄ου, ΄εστω και αποβουτυρωµε΄νη
απαλλαγη΄
Βου΄τυρο, λι΄πος και λα΄δι κακα΄ου
απαλλαγη΄
΄ν
Σκο΄νη κακα΄ου, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
απαλλαγη΄
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1806
1806 10 15
1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
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Σοκολα΄τα και α΄λλα παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που περιε΄χουν κακα΄ο
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 'Η ΤΟ
ΓΑΛΑ. ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1901

Εκχυλι΄σµατα βυ΄νης. Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς απο΄ αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια, α΄µυλα η εκχυλι΄σµατα βυ΄νης
που δεν περιε΄χουν κακα΄ο η΄ που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 40 % κατα΄ βα΄ρος κακα΄ο και δεν κατονοµα΄ζονται
ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς απο΄ προϊο΄ντα των κλα΄σεων 0401 µε΄χρι 0404

1901 10
1901 20
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91
1901 90 99
1902

1902 11
1902 19
1902 20 10
1902 20 30
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903
1903
1904
1904
1905

1905 10
1905 20
1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91
1905 30 99
1905 40
1905 90

µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α απαλλαγη΄ υπο΄ ο΄ρους (οροφη΄ 1)
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α απαλλαγη΄ υπο΄ ο΄ρους (οροφη΄ 1)
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α απαλλαγη΄ υπο΄ ο΄ρους (οροφη΄ 1)
΄ς
Ζυµαρικα΄ εν γε΄νει, ΄εστω και ψηµε΄να η΄ παραγεµισµε΄να (µε κρε΄ας η΄ α΄λλες ουσι΄ες) η΄ και αλλιω
παρασκευασµε΄να ο΄πως σπαγε΄τα, µακαρο΄νια, νου΄γιες, λαζα΄νια, gnocchi, ραβιο΄λια, κανελο΄νια. Αρα΄πικο
σιµιγδα΄λι (κους-κους), ΄εστω και παρασκευασµε΄νο
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Ταπιο΄κα και τα υποκατα΄στατα αυτη΄ς παρασκευασµε΄να απο΄ α΄µυλα, µε µορφη΄ νιφα΄δων, θρο΄µβων, κο΄κκων
΄ ν, σκυβα΄λων η΄ µε παρο΄µοιες µορφε΄ς
στρογγυλω
απαλλαγη΄
Προϊο΄ντα µε βα΄ση τα δηµητριακα΄ που λαµβα΄νονται µε διο΄γκωση η΄ φρυ΄ξη [π.χ. καλαµπο΄κι σε νιφα΄δες
΄ ς παρασκευασµε΄να
(κο΄ρν-φλε΄ικς)]· δηµητριακα΄ αλλα΄ απο΄ το καλαµπο΄κι, σε κο΄κκους προψηµε΄να η΄ αλλιω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Προϊο΄ντα αρτοποιι΄ας, ζαχαροπλαστικη΄ς η΄ µπισκοτοποιι΄ας, ΄εστω και µε προσθη΄κη κακα΄ου. 'Οστιες,
κα΄ψουλες κενε΄ς των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για φα΄ρµακα, αζυµοσφραγι΄δες, ξεραµε΄νες ζυ΄µες απο΄
αλευ΄ρι η΄ α΄µυλο κα΄θε ει΄δους σε φυ΄λλα και παρο΄µοια προϊο΄ντα
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α µπισκο΄τα: απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α µπισκο΄τα: απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 'Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

2001

΄ σιµα µε΄ρη φυτω
΄ ν, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να µε ξι΄δι
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω
η΄ οξικο΄ οξυ΄

2001 10
2001 20
2001 90 20
2001 90 30
2001 90 40
2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
ex 2001 90 96
2002
2002
2003
2003
2004
2004 10 10
2004 10 91
2004 10 99
2004 90 10
ex 2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005
2005 10
2005 20 10
2005 20 20
2005 20 80
2005 40
2005 51
2005 59
2005 60
2005 70
2005 80
2005 90
2006
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007
2007 10 10
2007 10 91
2007 10 99
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20

απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄ εκτο΄ς απο΄ τα αµπελο΄φυλλα
Ντοµα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄
απαλλαγη΄
΄ ς παρα΄ µε ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄
Μανιτα΄ρια και τρου΄φες, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω
απαλλαγη΄
΄ ς παρα΄ µε ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, κατεψυγµε΄να (εκτο΄ς
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω
απο΄ ντοµα΄τες, µανιτα΄ρια και τρου΄φες)
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄ εκτο΄ς απο΄ τις ελιε΄ς
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ς παρα΄ µε ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, (εκτο΄ς απο΄ κατεψυγµε΄να
'Αλλα λαχανικα΄ παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να αλλιω
και ντοµα΄τες, µανιτα΄ρια και τρου΄φες)
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
΄ ν και φρουτω
΄ ν και α΄λλα µε΄ρη φυτω
΄ ν, ζαχαρο΄πηκτα (στραγγισµε΄να,
Καρποι΄ και φρου΄τα, φλου΄δες καρπω
µε στιλπνη΄ η΄ κρυσταλλικη΄ εµφα΄νιση)
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ν και φρου΄των, που παι΄ρνονται απο΄
Γλυκα΄ κουταλιου΄, ζελε΄δες, µαρµελα΄δες, πολτοι΄ και πα΄στες καρπω
΄ν
βρα΄σιµο, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

15.12.2000

2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 51
2007 99 55
2007 99 58
2007 99 91
2007 99 93
2007 99 98
2008

2008 11
2008 19
2008 20
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 91
2008 30 99
2008 40
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 94
2008 70 99
2008 80

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ σιµα µε΄ρη φυτω
΄ ν, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να ΄εστω
Λαχανικα΄, καρποι΄ και φρου΄τα και α΄λλα βρω
΄ ν η΄ οινοπνευ΄µατος, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
και µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
περιλαµβα΄νονται αλλου΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α γκρε΄ιπφρουτ: απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

L 317/338

2008 91
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 16
2008 92 18
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 32
2008 99 33
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 74
2008 99 79
ex 2008 99 85
2008 99 91
ex 2008 99 99
2009
2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 11 99
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 99
2009 20
2009 30 11
2009 30 19
2009 30 31
2009 30 39
2009 30 51
2009 30 55
2009 30 59
2009 30 91

EL
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απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄ εκτο΄ς απο΄ το γλυκο΄ καλαµπο΄κι
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄ εκτο΄ς απο΄ τα αµπελο΄φυλλα
΄ ν, η΄ λαχανικω
΄ ν, που δεν ΄εχουν
Χυµοι΄ φρου΄των, στους οποι΄ους περιλαµβα΄νεται και ο µου΄στος σταφυλιω
΄ν
υποστει΄ ζυ΄µωση, χωρι΄ς προσθη΄κη αλκοο΄λης, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α

15.12.2000

2009 30 95
2009 30 99
2009 40
2009 50
2009 60
2009 70 11
2009 70 19
2009 70 30
2009 70 91
2009 70 93
2009 70 99
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 31
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
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απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

21

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

2101

΄ µατα καφε΄, τσαγι΄ου η΄ µατε΄ και παρασκευα΄σµατα µε βα΄ση τα
Εκχυλι΄σµατα, αποστα΄γµατα και συµπυκνω
΄ ριο φρυγµε΄νο και α΄λλα φρυγµε΄να υποκατα΄στατα
εν λο΄γω προϊο΄ντα η΄ τον καφε΄, το τσα΄ι και το µατε΄· κιχω
του καφε΄ και τα εκχυλι΄σµατα, αποστα΄γµατα

2101 11
2101 12
2101 20
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99
2102
2102 10 10

απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Ζυ΄µες (ενεργε΄ς η΄ αδρανει΄ς), α΄λλοι αδρανει΄ς µονοκυ΄τταροι µικροοργανισµοι΄, παρασκευασµε΄νες ζυ΄µες
αρτοποιη΄σης (εκτο΄ς απο΄ τους µονοκυ΄τταρους µικροοργανισµου΄ς που ει΄ναι συσκευασµε΄νοι ως φα΄ρµακα)
απαλλαγη΄

L 317/340

2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20
2102 30
2103
2103
2104

2104
2105
2105
2106
2106 10
2106 90 20
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
2106 90 92
2106 90 98

EL
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µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
Παρασκευα΄σµατα για σα΄λτσες και σα΄λτσες παρασκευασµε΄νες· αρτυ΄µατα και καρυκευ΄µατα, συ΄νθετα
αλευ΄ρι απο΄ σινα΄πι, ΄εστω και παρασκευασµε΄νο, και µουστα΄ρδα
απαλλαγη΄
Παρασκευα΄σµατα για σου΄πες και ζωµου΄ς. Σου΄πες και ζωµοι΄ παρασκευασµε΄να παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς
΄ ν συστατικω
΄ ν ο΄πως κρε΄ας,
αποτελου΄µενα απο΄ οµογενοποιηµε΄να µει΄γµατα δυο η΄ περισσο΄τερων βασικω
΄ ληση ως τροφη΄ για βρε΄φη
ψα΄ρι, λαχανικα΄ η΄ φρου΄τα, συσκευασµε΄να για τη λιανικη΄ πω
απαλλαγη΄
Παγωτα΄, ΄εστω και αν περιε΄χουν κακα΄ο
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Παρασκευα΄σµατα διατροφη΄ς που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 16 % (5)
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 81 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 % (5)
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α

22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙ∆Ι

2201

Νερα΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα φυσικα΄ η΄ τεχνητα΄ µεταλλικα΄ νερα΄ και τα αεριου΄χα νερα΄, χωρι΄ς
΄ ν ου΄τε αρωµατισµε΄να. Πα΄γος και χιο΄νι
προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω

2201
2202

2202 10
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203
2203
2204

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
2205
2205
2206
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89

απαλλαγη΄
Νερα΄, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα µεταλλικα΄ και τα αεριου΄χα νερα΄, µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄
΄ ν η΄ αρωµατισµε΄να, και α΄λλα µη αλκοολου΄χα ποτα΄ (εκτο΄ς απο΄ τους χυµου΄ς φρου΄των
α΄λλων γλυκαντικω
΄ ν και το γα΄λα)
η΄ λαχανικω
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Μπι΄ρα απο΄ βυ΄νη
απαλλαγη΄
Κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα εµπλουτισµε΄να µε αλκοο΄λη κρασια΄.
΄ ν, που ΄εχουν υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση, µε πραγµατικο΄ αλκοολικο΄ τι΄τλο µεγαλυ΄τερο
Μου΄στος σταφυλιω
του 0,5 % vol, ΄εστω και µε προσθη΄κη αλκοο΄λης
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
΄ ν η΄ αρωµατικω
΄ν
Βερµου΄τ και α΄λλα κρασια΄ απο΄ νωπα΄ σταφυ΄λια, παρασκευασµε΄να µε τη βοη΄θεια φυτω
΄ν
ουσιω
απαλλαγη΄
΄ ν που
'Αλλα ποτα΄ που προε΄ρχονται απο΄ ζυ΄µωση (π.χ. µηλι΄της, απι΄της, υδρο΄µελι)· µει΄γµατα ποτω
΄ ν, µη κατονοµαζοµε΄να ου΄τε περιλαµβανοµε΄να α΄λλου
προε΄ρχονται απο΄ ζυ΄µωση και µη αλκοολου΄χων ποτω
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

15.12.2000

2207
2207
2208

2208
2209
2209 00 91
2209 00 99

EL
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Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη, µε κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλo 80 % vol η΄ περισσο΄τερο. Αιθυλικη΄
αλκοο΄λη και αποστα΄γµατα µετουσιωµε΄να οποιουδη΄ποτε τι΄τλου
απαλλαγη΄
Αιθυλικη΄ αλκοο΄λη µη µετουσιωµε΄νη, µε κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο λιγο΄τερο απο΄ 80 % vol. αποστα΄γµατα,
λικε΄ρ και α΄λλα οινοπνευµατωδη΄ ποτα΄· συνθετα΄ αλκοολου΄χα παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµο΄ν
ποιου΄νται για την παρασκευη΄ ποτω
απαλλαγη΄
΄ ν βρω
΄ σιµα που λαµβα΄νονται απο΄ οξικο΄ οξυ΄
Ξι΄δια και υποκατα΄στατα αυτω
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄

23

ΥΠOΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠOΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡOΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

2302

Πι΄τουρα εν γε΄νει και α΄λλα υπολει΄µµατα, ΄εστω και συσσωµατωµε΄να µε µορφη΄ σβο΄λων, απο΄ το κοσκι΄νισµα,
΄ ν η΄ οσπριοειδω
΄ν
το α΄λεσµα η΄ α΄λλες κατεργασι΄ες των δηµητριακω

2302 10
2302 20
2302 30
2302 40
2302 50
2303

2303 10 11
2308

2308 90 90
2309
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2209 10 59
2309 10 70
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 49
2309 90 51
2309 90 53
2309 90 59
2309 90 70
2309 90 91
24

µει΄ωση 7,2 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,2 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,2 ευρω΄/t
µει΄ωση 7,2 ευρω΄/t
απαλλαγη΄
Κατα΄λοιπα αµυλοποιι΄ας και παρο΄µοια κατα΄λοιπα, πολτοι΄ τευ΄τλων, υπολει΄µµατα ζαχαροκα΄λαµου και
α΄λλα απορρι΄µµατα ζαχαροποιι΄ας, υπολει΄µµατα και απορρι΄µµατα ζυθοποιι΄ας η΄ οινοπνευµατοποιι΄ας, ΄εστω
και συσσωµατωµε΄να µε µορφη΄ σβο΄λων
µει΄ωση 219 ευρω΄/t
Βελανι΄δια, ινδικα΄ κα΄στανα, υπολει΄µµατα απο΄ το στυ΄ψιµο φρου΄των και α΄λλες φυτικε΄ς υ΄λες, φυτικα΄
απορρι΄µµατα, κατα΄λοιπα και υποπροϊο΄ντα φυτικα΄, ΄εστω και συσσωµατωµε΄να µε µορφη΄ σβο΄λων, των
΄ ν, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται
τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζωω
αλλου΄
απαλλαγη΄
΄ν
Παρασκευα΄σµατα των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται για τη διατροφη΄ των ζωω
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
απαλλαγη΄
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 10,9 ευρω΄/t
µει΄ωση 16 %
µει΄ωση 16 %
απαλλαγη΄
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

24

απαλλαγη΄ (6)

29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2905

Αλκοο΄λες α΄κυκλες και τα αλογονωµε΄να, σουλφονωµε΄να, νιτρωµε΄να η΄ νιτροδωµε΄να παρα΄γωγα τους

2905

µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝOΕΙ∆Η. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 'Η ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

3301

Αιθε΄ρια ΄ελαια, αποτερπενωµε΄να η΄ µη, στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και εκει΄να µε την ονοµασι΄α «πηγµε΄να»
η΄ «απο΄λυτα»· ρητινοειδη΄· συµπυκνωµε΄να διαλυ΄µατα αιθε΄ριων ΄ελαιων σε λι΄πη, σταθερα΄ λα΄δια, κερια΄ η΄
ανα΄λογες υ΄λες, που παι΄ρνονται µε απορρο΄φηση η΄ εµπο΄τιση· τερπενικα΄ υποπροϊο΄ντα

3301
3302

3302 10 29

απαλλαγη΄
΄ ν ουσιω
΄ ν και µει΄γµατα (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα αλκοολικα΄ διαλυ΄µατα) µε
Μει΄γµατα ευωδω
΄ τες υ΄λες για
βα΄ση µια η΄ περισσο΄τερες απο΄ αυτε΄ς τις ουσι΄ες, των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται ως πρω
τη βιοµηχανι΄α
απαλλαγη΄

35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩ∆ΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ.
ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

3501

΄ ν. Kο΄λλες καζει΅νης (εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες που
Καζει΅νες, καζεϊνικα΄ α΄λατα και α΄λλα παρα΄γωγα των καζεϊνω
΄ ληση ως κο΄λλες, καθαρου΄ βα΄ρους \ 1 kg)
ει΄ναι συσκευασµε΄νες για τη λιανικη΄ πω

3501
3502

3502 11 90
3502 19 90
3502 20 91
3502 20 99
3503

3503
3504
3504
3505

3505 10 10
3505 10 50
3505 10 90
3505 20

απαλλαγη΄
΄ µατα δυο η΄ περισσο΄τερων πρωτεϊνω
΄ ν ο΄ρου
Αλβουµι΄νες (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και τα συµπυκνω
γα΄λακτος περιεκτικο΄τητας, κατα΄ βα΄ρος που µετριε΄ται σε ξερη΄ µα΄ζα, > 80 % πρωτει΅νες ο΄ρου γα΄λακτος),
αλβουµινικα΄ α΄λατα και α΄λλα
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Ζελατι΄νες (στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται και εκει΄νες που παρουσια΄ζονται σε φυ΄λλα µε σχη΄µα τετρα΄γωνο
΄ νιο, ΄εστω και αν ει΄ναι κατεργασµε΄να επιφανειακα΄ η΄ χρωµατισµε΄να) και τα παρα΄γωγα τους.
η΄ ορθογω
Ψαρο΄κολλα. 'Αλλες κο΄λλες ζωικη΄ς προε΄λευσης (µε εξαι΄ρεση τις κο΄λλες καζει΅νης της κλα΄σης 3501)
απαλλαγη΄
Πεπτο΄νες και τα παρα΄γωγα τους. 'Αλλες πρωτεϊνικε΄ς υ΄λες και τα παρα΄γωγα τους, που δεν κατονοµα΄ζονται
΄ µιο
ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Σκο΄νη δε΄ρµατος, κατεργασµε΄νη η΄ µη µε χρω
απαλλαγη΄
∆εξτρι΄νη και α΄λλα τροποποιηµε΄να α΄µυλα κα΄θε ει΄δους (π.χ. προζελατινοποιηµε΄να η΄ εστεροποιηµε΄να
α΄µυλα). Κο΄λλες µε βα΄ση τα α΄µυλα κα΄θε ει΄δους, τη δεξτρι΄νη η΄ α΄λλα τροποποιηµε΄να α΄µυλα κα΄θε ει΄δους
΄ ληση ως κο΄λλες και ΄εχουν καθαρο΄ βα΄ρος
(εκτο΄ς απο΄ εκει΄νες που ει΄ναι συσκευασµε΄νες για τη λιανικη΄ πω
\ 1 kg)
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
απαλλαγη΄
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α

38

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

3809

΄ ν υλω
΄ ν και
Προϊο΄ντα για το κολλα΄ρισµα η΄ το τελει΄ωµα, επιταχυντε΄ς βαφη΄ς η΄ προσκο΄λλησης χρωστικω
α΄λλα προϊο΄ντα και παρασκευα΄σµατα, π.χ. ει΄δη για κολλα΄ρισµα παρασκευασµε΄να και παρασκευα΄σµατα
σταθεροποιητικα΄ της βαφη΄ς, των τυ΄πων που χρησιµοποιου΄νται στην κλωστοϋφαντουργι΄α, στη βιοµηχανι΄α
του χαρτιου΄, στη βιοµηχανι΄α του δε΄ρµατος η΄ σε παρο΄µοιες βιοµηχανι΄ες, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
περιλαµβα΄νονται αλλου΄

3809 10
3824

3824 60
50

µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
Συνδετικα΄ παρασκευασµε΄να για καλου΄πια η΄ πυρη΄νες χυτηρι΄ου. Χηµικα΄ προϊο΄ντα και παρασκευα΄σµατα
΄ ν η΄ συναφω
΄ ν βιοµηχανιω
΄ ν (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και εκει΄να που αποτελου΄νται απο΄
των χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων), που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄. Προϊο΄ντα που
µει΄γµατα φυσικω
΄ ν η΄ συναφω
΄ ν βιοµηχανιω
΄ν
ει΄ναι υπολει΄µµατα των χηµικω
µει΄ωση 100 % δασµω΄ν κατ’ αξι΄α
ΜΕΤΑΞΙ

50
52

απαλλαγη΄
ΒΑΜΒΑΚΙ

52

απαλλαγη΄
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∆ιατα΄ξεις για τα Γαλλικα΄ Υπερπο΄ντια ∆ιαµερι΄σµατα
1.

∆εν επιβα΄λλονται δασµοι΄ στις εισαγωγε΄ς στα Γαλλικα΄ Υπερπο΄ντια ∆ιαµερι΄σµατα των παρακα΄τω προϊο΄ντων καταγωγη΄ς
κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ υπερπο΄ντιων χωρω΄ν και εδαφω΄ν.
Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄

0102
0102 90
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

Βοοειδη΄ ζωντανα΄ κατοικι΄δια α΄λλα απο΄ τα αναπαραγωγη΄ς καθαρη΄ς φυλη΄ς

0201
0202

Κρε΄ατα βοοειδω΄ν, νωπα΄, διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη η΄ κατεψυγµε΄να

0206 10 95
0206 29 91
0709 90 60

Γλυκο΄ καλαµπο΄κι

0712 10 90
1005 90 00
0714 10 91-0714 90 11

Ρι΄ζες µανιο΄κας, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νεται το ΄γναµα
ι
(κο΄νδυλοι της διοσκουρε΄ας)

2.

∆εν επιβα΄λλεται δασµο΄ς στις α΄µεσες εισαγωγε΄ς ρυζιου΄ που υπα΄γεται στον κωδικο΄ ΣΟ 1006, µε εξαι΄ρεση το ρυ΄ζι για
σπορα΄ του κωδικου΄ ΣΟ 1006 10 10 που εισα΄γεται στην Ρεουνιο΄ν.

3.

Σε περι΄πτωση που οι εισαγωγε΄ς στα Γαλλικα΄ Υπερπο΄ντια ∆ιαµερι΄σµατα γλυκου΄ καλαµποκιου΄ καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ
η΄ υπερπο΄ντιων χωρω΄ν και εδαφω΄ν υπερβαι΄νουν τους 25 000 το΄νους εντο΄ς συγκεκριµε΄νου ΄ετους και εφο΄σον οι
εισαγωγε΄ς αυτε΄ς απειλου΄ν να διαταρα΄ξουν σοβαρα΄ τις εν λο΄γω αγορε΄ς, η Επιτροπη΄ λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα.

4.

∆εν επιβα΄λλονται δασµοι΄ στα προϊο΄ντα των κωδικω΄ν ΣΟ 0714 10 91 και 0714 90 11 εντο΄ς των ορι΄ων ετη΄σιας
ποσο΄στωσης 2 000 το΄ννων.
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Πληροφοριακα΄ στοιχει΄α

ποσο΄στωση 1
ποσο΄στωση 2
ποσο΄στωση 3
ποσο΄στωση 4
ποσο΄στωση 5
ποσο΄στωση 6
ποσο΄στωση 7
ποσο΄στωση 8
ποσο΄στωση 9
ποσο΄στωση 10
ποσο΄στωση 11
ποσο΄στωση 12
ποσο΄στωση 13α
ποσο΄στωση 13β
ποσο΄στωση 14
ποσο΄στωση 15
ποσο΄στωση 16
ποσο΄στωση 17

100 το΄νοι
500 το΄νοι
400 το΄νοι
500 το΄νοι
1 000 το΄νοι
1 000 το΄νοι
500 το΄νοι
500 το΄νοι
600 000 το΄νοι
15 000 το΄νοι
125 000 το΄νοι
20 000 το΄νοι
2 000 το΄νοι
2 000 το΄νοι
800 το΄νοι
1 000 το΄νοι
2 000 το΄νοι
1 600 το΄νοι

Προβατοειδη΄ και αιγοειδη΄, ζωντανα΄
Κρε΄ας προβατοειδω΄ν η΄ αιγοειδω΄ν
Κρε΄ας πουλερικω΄ν
Παρασκευα΄σµατα απο΄ κρε΄ας πουλερικω΄ν
Γα΄λα και κρε΄µα γα΄λακτος (ανθο΄γαλα)
Τυρια΄ και πηγµε΄νο γα΄λα για τυρι΄
Χοιρινο΄ κρε΄ας
Παρασκευα΄σµατα απο΄ χοιρινο΄ κρε΄ας
Μελα΄σες
Σιτα΄ρι και σµιγα΄δι
Αποφλοιωµε΄νο ρυ΄ζι
Τριµµε΄νο ρυ΄ζι
Ντοµα΄τες εκτο΄ς απο΄ τις ντοµα΄τες cherry
Ντοµα΄τες cherry
Επιτραπε΄ζια σταφυ΄λια χωρι΄ς κουκου΄τσι
Μη΄λα
Αχλα΄δια
Φρα΄ουλες

οροφη΄ 1
οροφη΄ 2
οροφη΄ 3

100 000 το΄νοι
60 000 το΄νοι
200 το΄νοι

Σο΄ργο
Κεχρι΄
Συ΄κα νωπα΄

πα 1
πα 2
πα 3

25 000 το΄νοι
4 000 το΄νοι
100 το΄νοι

Πορτοκα΄λια
Μανταρι΄νια
Επιτραπε΄ζια σταφυ΄λια χωρι΄ς κουκου΄τσι

(1)

Σε περι΄πτωση που οι εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα των προϊο΄ντων τα οποι΄α υπα΄γονται στους κωδικου΄ς ΣΟ 0201,
0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 η΄ 1602 90 61, καταγωγη΄ς κρα΄τους ΑΚΕ, υπερβου΄ν ποσο΄τητα που
αντιστοιχει΄στην ποσο΄τητα των εισαγωγω΄ν προϊο΄ντων της εν λο΄γω καταγωγη΄ς, που πραγµατοποιη΄θηκαν στην Κοινο΄τητα
κατα΄ τη δια΄ρκεια οποιουδη΄ποτε ΄ετους µεταξυ΄ 1969 και 1974, προσαυξηµε΄νη κατα΄ ποσοστο΄ ετη΄σιας αυ΄ξησης 7 %, το
ευεργε΄τηµα της απαλλαγη΄ς απο΄ τους δασµου΄ς αναστε΄λλεται καθ' ολοκληρι΄α η΄ εν µε΄ρει, για τα προϊο΄ντα της εν λο΄γω
καταγωγη΄ς.
Σ’ αυτη΄ την περι΄πτωση η Κοινο΄τητα καθορι΄ζει τις ρυθµι΄σεις που εφαρµο΄ζονται στις συγκεκριµε΄νες εισαγωγε΄ς.

(2)

Η µει΄ωση ισχυ΄ει µο΄νο για εισαγωγε΄ς για τις οποι΄ες ο εισαγωγε΄ας αποδεικνυ΄ει ο΄τι εισπρα΄χθηκε στη χω΄ρα εξαγωγη΄ς
επιβα΄ρυνση κατα΄ την εξαγωγη΄ ΄ση
ι µε τη µει΄ωση.

(3)

Εα΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια του ΄ετους συµπληρωθει΄ η οροφη΄, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να επαναφε΄ρει µε κανονισµο΄ σε ισχυ΄ την
εφαρµογη΄ των συνη΄θων δασµω΄ν µε΄χρι το τε΄λος της περιο΄δου ισχυ΄ος· οι ισχυ΄οντες δασµοι΄ µειω΄νονται το΄τε κατα΄ 50 %.

(4)

Σε περι΄πτωση που οι εισαγωγε΄ς προϊο΄ντος υπερβαι΄νουν την ποσο΄τητα αναφορα΄ς, µπορει΄ να ληφθει΄ απο΄φαση για την
υπαγωγη΄ τους σε οροφη΄ ΄ση
ι µε την ποσο΄τητα αναφορα΄ς, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του ετη΄σιου εµπορικου΄ ισοζυγι΄ου για
το προϊο΄ν.

(5)

Η µει΄ωση αυτη΄ δεν εφαρµο΄ζεται σε περι΄πτωση που η Κοινο΄τητα, συ΄µφωνα µε τις υποχρεω΄σεις που ανε΄λαβε στο πλαι΄σιο
του Γυ΄ρου της Ουρουγουα΄ης, επιβα΄λλει επιπρο΄σθετους δασµου΄ς.

(6)

Αν υπα΄ρξουν σοβαρε΄ς διαταραχε΄ς λο΄γω της µεγα΄λης αυ΄ξησης των εισαγωγω΄ν µε ατε΄λεια προϊο΄ντων που υπα΄γονται
στον κωδικο΄ ΣΟ 2401, καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ η΄ αν οι εισαγωγε΄ς αυτε΄ς δηµιουργου΄ν δυσχε΄ρειες που υποβαθµι΄ζουν
την οικονοµικη΄ κατα΄σταση περιφε΄ρειας της Κοινο΄τητας, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λαµβα΄νει µε΄τρα για την εξουδετε΄ρωση
εκτροπω΄ν στο εµπο΄ριο.

(c1) 'Εστω και αν περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 1,5 % κατα΄ βα΄ρος λιπαρε΄ς ουσι΄ες που προε΄ρχονται απο΄ το γα΄λα, µε περιεκτικο΄τητα
σε α΄µυλο η΄ α΄λευρα ΄ση
ι η΄ µεγαλυ΄τερη του 50 % και µικρο΄τερη του 75 % κατα΄ βα΄ρος.
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∆ΗΛΩΣΗ XXIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την προ΄σβαση στην αγορα΄ στο πλαι΄σιο της εταιρικη΄ς σχε΄σης ΕΚ-ΑΚΕ
Τα µε΄ρη αποδε΄χονται το γεγονο΄ς ο΄τι και οι δυ΄ο πλευρε΄ς αναµε΄νουν ο΄τι θα λα΄βουν µε΄ρος στις διαπραγµατευ΄σεις
και στην εφαρµογη΄ συµφωνιω΄ν που θα οδηγη΄σουν σε περαιτε΄ρω ελευθε΄ρωση του πολυµερου΄ς και διµερου΄ς
εµπορι΄ου.
Τα µε΄ρη υπογραµµι΄ζουν τη δε΄σµευση της Κοινο΄τητας να εξασφαλι΄σει στις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες
ελευ΄θερη προ΄σβαση στην αγορα΄ για ο΄λα ουσιαστικα΄ τα προϊο΄ντα µε΄χρι το 2005.
Ταυτο΄χρονα, αναγνωρι΄ζουν, ο΄σον αφορα΄ την προτιµησιακη΄ προ΄σβαση των κρατω΄ν ΑΚΕ στην αγορα΄ της
Κοινο΄τητας, ο΄τι η ευρυ΄τερη αυτη΄ διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει σε υποβα΄θµιση της
σχετικη΄ς ανταγωνιστικη΄ς θε΄σης των κρατω΄ν ΑΚΕ που θα απειλου΄σε τις αναπτυξιακε΄ς τους προσπα΄θειες, τις
οποι΄ες η Κοινο΄τητα ενδιαφε΄ρεται να στηρι΄ξει.
Τα µε΄ρη συνεπω΄ς συµφωνου΄ν να εξετα΄σουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να διατηρη΄σουν την
ανταγωνιστικη΄ θε΄ση των κρατω΄ν ΑΚΕ στην αγορα΄ της Κοινο΄τητας κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο. Η
εξε΄ταση αυτη΄ µπορει΄ να περιλαµβα΄νει, µεταξυ΄ α΄λλων, προϋποθε΄σεις σχετικα΄ µε τα χρονοδιαγρα΄µµατα, τους
κανο΄νες καταγωγη΄ς, τα υγειονοµικα΄ και φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα και την εφαρµογη΄ ειδικω΄ν µε΄τρων που αφορου΄ν
τους περιορισµου΄ς προµηθειω΄ν στα κρα΄τη ΑΚΕ. Σκοπο΄ς ει΄ναι να προσφερθου΄ν στα κρα΄τη ΑΚΕ οι δυνατο΄τητες
να εκµεταλλευτου΄ν το υπα΄ρχον και δυνητικο΄ συγκριτικο΄ πλεονε΄κτηµα΄ τους στην κοινοτικη΄ αγορα΄. Γνωρι΄ζοντας
τη δε΄σµευση΄ τους για συνεργασι΄α στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ, τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι κατα΄ την εξε΄ταση αυτη΄ θα
ληφθει΄ υπο΄ψη επι΄σης κα΄θε προε΄κταση στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ των εµπορικω΄ν πλεονεκτηµα΄των που παρε΄χουν
ενδεχοµε΄νως οι χω΄ρες µε΄λη στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, η Μεικτη΄ ∆ιυπουργικη΄ Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου θα η΄ταν σκο΄πιµο να διατυπω΄σει συστα΄σεις βα΄σει
αρχικη΄ς αναθεω΄ρησης που θα ετοιµαστει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και τη Γραµµατει΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ. Το Συµβου΄λιο
των ΕΚ θα εξετα΄σει τις συστα΄σεις αυτε΄ς βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς, ενο΄ψει της διατη΄ρησης των
πλεονεκτηµα΄των της εµπορικη΄ς ρυ΄θµισης ΑΚΕ-ΕΚ.
Το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης υπογραµµι΄ζει απο΄ την πλευρα΄ του την υποχρε΄ωση΄ του να λα΄βει υπο΄ψη
τις συνε΄πειες κα΄θε συµφωνι΄ας η΄ α΄λλων µε΄τρων που προ΄κειται να ληφθου΄ν απο΄ την ΕΚ για το εµπο΄ριο ΑΚΕ-ΕΚ.
Ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διενεργει΄ συστηµατικα΄ τις αναγκαι΄ες αξιολογη΄σεις επιπτω΄σεων. Τα µε΄τρα θα ΄εχουν
σχε΄ση µε την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο και θα λα΄βουν υπο΄ψη την κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄ της Κοινο΄τητας.
Η Μεικτη΄ ∆ιυπουργικη΄ Επιτροπη΄ Εµπορι΄ου υποχρεου΄ται να παρακολουθει΄την εφαρµογη΄ της παρου΄σας ∆η΄λωσης
και να υποβα΄λλει τις δε΄ουσες εκθε΄σεις στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν.

∆ΗΛΩΣΗ XXIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το ρυ΄ζι
1.
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν τη σηµασι΄α του ρυζιου΄ για την οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη ορισµε΄νων κρατω΄ν ΑΚΕ απο΄
πλευρα΄ς απασχο΄λησης, ξε΄νου συναλλα΄γµατος και κοινωνικη΄ς και πολιτικη΄ς σταθερο΄τητας.
2.
Αναγνωρι΄ζουν, επι΄σης, τη σηµασι΄α της κοινοτικη΄ς αγορα΄ς για το ρυ΄ζι. Η Κοινο΄τητα επιβεβαιω΄νει τη
δε΄σµευση΄ της να προωθη΄σει την ανταγωνιστικο΄τητα και την αποτελεσµατικο΄τητα του τοµε΄α του ρυζιου΄ ΑΚΕ
προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ βιω΄σιµη και αειφο΄ρος βιοµηχανι΄α και να βοηθηθει΄ η οµαλη΄ ΄ενταξη των κρατω΄ν ΑΚΕ
στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α.
3.
Η Κοινο΄τητα ει΄ναι ΄ετοιµη να παρα΄σχει επαρκη΄ κεφα΄λαια για τη χρηµατοδο΄τηση κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο, µετα΄ απο΄ διαβουλευ΄σεις µε το σχετικο΄ τοµε΄α ΑΚΕ, ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου τοµεακου΄ προγρα΄µµατος
για την ανα΄πτυξη των εξαγωγε΄ων ρυζιου΄ ΑΚΕ που θα περιλαµβα΄νει ιδι΄ως τα παρακα΄τω µε΄τρα:
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—

βελτι΄ωση των συνθηκω΄ν παραγωγη΄ς και της ποιο΄τητας, µε΄σω δρα΄σεων στον τοµε΄α της ΄ερευνας, της
συγκοµιδη΄ς και της διακι΄νησης

—

µεταφορα΄ και αποθη΄κευση

—

προω΄θηση της ανταγωνιστικο΄τητας των υφισταµε΄νων εξαγωγε΄ων ρυζιου΄

—

παροχη΄ συνδροµη΄ς στους παραγωγου΄ς ρυζιου΄ ΑΚΕ για να ανταποκριθου΄ν στις προδιαγραφε΄ς περιβα΄λλοντος και διαχει΄ρισης αποβλη΄των και σε α΄λλα προ΄τυπα στις διεθνει΄ς αγορε΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νης της
Κοινο΄τητας

—

εµπορι΄α και εµπορικη΄ προω΄θηση

—

προγρα΄µµατα προοριζο΄µενα να αναπτυ΄ξουν υποπροϊο΄ντα µε προστιθε΄µενη αξι΄α.

Αυτη΄ η δε΄σµη µε΄τρων θα χρηµατοδοτηθει΄ στα κρα΄τη ΑΚΕ που εξα΄γουν ρυ΄ζι σε εθνικη΄ βα΄ση, µε συµφωνι΄α και
των δυ΄ο µερω΄ν, µε΄σω τοµεακω΄ν προγραµµα΄των συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες και τις µεθο΄δους προγραµµατισµου΄
και βραχυπρο΄θεσµα µε΄σω µη διατεθε΄ντων πο΄ρων του ΕΤΑ µετα΄ απο΄ απο΄φαση του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν.

4.
Τα µε΄ρη επαναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση΄ τους να συνεργαστου΄ν στενα΄ προκειµε΄νου να διασφαλι΄σουν ο΄τι τα
κρα΄τη ΑΚΕ µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν πλη΄ρως απο΄ τις προτιµησιακε΄ς εµπορικε΄ς ρυθµι΄σεις της Κοινο΄τητας για
το ρυ΄ζι. Συµφωνου΄ν για τη σηµασι΄α της αποτελεσµατικη΄ς και διαφανου΄ς εφαρµογη΄ς ο΄λων των εξαγωγω΄ν ρυζιου΄
καταγωγη΄ς ΑΚΕ στην Κοινο΄τητα.

5.
Η Κοινο΄τητα θα εξετα΄σει, µετα΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ της συµφωνι΄ας, τη θε΄ση του τοµε΄α ρυζιου΄ ΑΚΕ στο
πλαι΄σιο των προσεχω΄ν αλλαγω΄ν που θα επε΄λθουν στην κοινοτικη΄ αγορα΄ ρυζιου΄. Για το σκοπο΄ αυτο΄, τα µε΄ρη
συµφωνου΄ν να δηµιουργη΄σουν µαζι΄ µε τα κρα΄τη ΑΚΕ και εκπροσω΄πους του σχετικου΄ τοµε΄α, κοινη΄ οµα΄δα
εργασι΄ας, που θα συνεδρια΄ζει ετησι΄ως. Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει επι΄σης την υποχρε΄ωση να διενεργει΄
διαβουλευ΄σεις µε τα κρα΄τη ΑΚΕ επι΄ κα΄θε διµερου΄ς και πολυµερου΄ς απο΄φασης η οποι΄α µπορει΄ να ΄εχει επιπτω΄σεις
στην ανταγωνιστικη΄ θε΄ση της βιοµηχανι΄ας ρυζιου΄ ΑΚΕ στην κοινοτικη΄ αγορα΄.

∆ΗΛΩΣΗ XXV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το ρου΄µι
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν τη σηµασι΄α που ΄εχει το ρου΄µι για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη ορισµε΄νων
κρατω΄ν και περιφερειω΄ν ΑΚΕ και τη µε΄γιστη συνεισφορα΄ του στην εξασφα΄λιση απασχο΄λησης, εσο΄δων απο΄
εξαγωγε΄ς και δηµοσι΄ων εσο΄δων. Αναγνωρι΄ζουν ο΄τι το ρου΄µι αποτελει΄ γεωργοβιοµηχανικο΄ προϊο΄ν των κρατω
΄ν
ΑΚΕ µε προστιθε΄µενη αξι΄α ικανο΄, εφο΄σον αναληφθου΄ν οι κατα΄λληλες προσπα΄θειες, να καταστει΄ ανταγωνιστικο΄
προϊο΄ν στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α. Αναγνωρι΄ζουν, συνεπω΄ς, την ανα΄γκη να λα΄βουν ο΄λα τα µε΄τρα που θα η΄ταν
αναγκαι΄α για την εξουδετε΄ρωση του ανταγωνιστικου΄ µειονεκτη΄µατος, που αντιµετωπι΄ζουν ση΄µερα οι παραγωγοι΄
των κρατω΄ν ΑΚΕ. Σ' αυτο΄ το πλαι΄σιο, υπογραµµι΄ζουν επι΄σης την ανα΄ληψη υποχρε΄ωσης που περιε΄χεται στη
∆η΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς της 24ης Μαρτι΄ου 1997 να ληφθου΄ν πλη΄ρως υπο΄ψη κατα΄ τις
προσεχει΄ς διαπραγµατευ΄σεις για το ρου΄µι, οι επιπτω΄σεις της συµφωνι΄ας ΕΚ-ΗΠΑ για κατα΄ργηση του δασµου΄
που επιβα΄λλεται σε ορισµε΄να οινοπνευµατω΄δη ποτα΄ της ΄διας
ι
ηµεροµηνι΄ας. Αναγνωρι΄ζουν, επι΄σης, την επει΄γουσα
ανα΄γκη των παραγωγω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ να εξαρτω΄νται λιγο΄τερο απο΄ την αγορα΄ προϊο΄ντων ρουµιου΄.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν λοιπο΄ν ο΄τι χρεια΄ζεται ταχει΄α ανα΄πτυξη της βιοµηχανι΄ας ρουµιου΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ καθω΄ς
και η παροχη΄ της δυνατο΄τητας στους εξαγωγει΄ς ρουµιου΄ των ΑΚΕ να ανταποκρι΄νονται στις συνθη΄κες
ανταγωνισµου΄ στην κοινοτικη΄ αγορα΄ και στις διεθνει΄ς αγορε΄ς οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
συµφωνου΄ν να εφαρµο΄σουν τα παρακα΄τω µε΄τρα:
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(1) Το ρου΄µι, το αρα΄κ και η τα΄φια καταγωγη΄ς κρατω΄ν η΄ περιφερειω΄ν ΑΚΕ που υπα΄γονται στον κωδικο΄ ΕΣ
2208 40 εισα΄γονται στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας και κα΄θε συµφωνι΄ας που θα την διαδεχθει΄,
ατελω΄ς και χωρι΄ς ποσοτικου΄ς περιορισµου΄ς.
(2) Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να διασφαλι΄σει θεµιτο΄ ανταγωνισµο΄ στην κοινοτικη΄ αγορα΄, ω΄στε
το ρου΄µι των κρατω΄ν ΑΚΕ να µην βρι΄σκεται σε µειονεκτικη΄ θε΄ση στην αγορα΄ της ΕΕ σε σχε΄ση µε το ρου΄µι
παραγωγω΄ν τρι΄των χωρω΄ν.
(3) Κατα΄ την εξε΄ταση αιτηµα΄των για παρε΄κκλιση απο΄ τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 1 παρα΄γραφος 4 σηµει΄α (1)
και (2) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλι΄ου της 29ης Μαρτι΄ου 1989, η Κοινο΄τητα θα
διενεργει΄ διαβουλευ΄σεις µε τα κρα΄τη ΑΚΕ και θα λαµβα΄νει υπο΄ψη τα ιδιαι΄τερα συµφε΄ροντα αυτω΄ν.
(4) Η Κοινο΄τητα ει΄ναι ΄ετοιµη να παρα΄σχει επαρκη΄ κεφα΄λαια για τη χρηµατοδο΄τηση κατα΄ την προπαρασκευαστικη΄ περι΄οδο, µετα΄ απο΄ διαβουλευ΄σεις µε το σχετικο΄ τοµε΄α ΑΚΕ, ενο΄ς ολοκληρωµε΄νου τοµεακου΄
προγρα΄µµατος για την ανα΄πτυξη των εξαγωγε΄ων ρουµιου΄ ΑΚΕ που θα περιλαµβα΄νει ιδι΄ως τα παρακα΄τω
µε΄τρα:
—

προω΄θηση της ανταγωνιστικο΄τητας των υφισταµε΄νων εξαγωγε΄ων ρουµιου΄·

—

παροχη΄ βοη΄θειας για τη δηµιουργι΄α τυ΄πων η΄ εµπορικη΄ς ταυτο΄τητας ρουµιου΄ ανα΄ περιφε΄ρεια η΄ κρα΄τος
ΑΚΕ·

—

διευκο΄λυνση του σχεδιασµου΄ και της υλοποι΄ησης διαφηµιστικω΄ν εκστρατειω΄ν·

—

παροχη΄ συνδροµη΄ς στους παραγωγου΄ς ρουµιου΄ των ΑΚΕ για να ανταποκριθου΄ν στις προδιαγραφε΄ς
περιβα΄λλοντος και διαχει΄ρισης αποβλη΄των και σε α΄λλα προ΄τυπα στις διεθνει΄ς αγορε΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νης της κοινοτικη΄ς αγορα΄ς·

—

παροχη΄ συνδροµη΄ς στη βιοµηχανι΄α ρουµιου΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ για να εγκαταλει΄ψει την παραγωγη΄
προϊο΄ντων χυ΄µα και να περα΄σει σε υψηλο΄τερης αξι΄ας προϊο΄ντα ρουµιου΄ µε εµπορικη΄ ταυτο΄τητα.

Αυτη΄ η δε΄σµη µε΄τρων θα χρηµατοδοτηθει΄ σε εθνικο΄ και περιφερειακο΄ επι΄πεδο, µε συµφωνι΄α και των δυ΄ο
µερω΄ν, µε΄σω ειδικω΄ν τοµεακω΄ν προγραµµα΄των συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες και τις µεθο΄δους προγραµµατισµου΄ και βραχυπρο΄θεσµα µε΄σω µη διατεθε΄ντων πο΄ρων του ΕΤΑ µετα΄ απο΄ απο΄φαση του συµβουλι΄ου των
υπουργω΄ν.
΄ σεις στη βιοµηχανι΄α των κρατω΄ν ΑΚΕ της
(5) Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να εξετα΄σει τις επιπτω
αναθεω΄ρησης των τιµω΄ν που συµπεριλη΄φθηκε στο µνηµο΄νιο συµφωνι΄ας για το ρου΄µι της συµφωνι΄ας για τη
λευκη΄ αλκοο΄λη του Μαρτι΄ου 1997 ο΄που εφαρµο΄ζονται δασµοι΄ για το ρου΄µι που δεν προε΄ρχεται απο΄ τα
κρα΄τη ΑΚΕ. Σ' αυτο΄ το πλαι΄σιο, θα λα΄βει ο΄που χρεια΄ζεται τα κατα΄λληλα µε΄τρα.
(6) Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να διενεργει΄ τις κατα΄λληλες διαβουλευ΄σεις µε τα κρα΄τη ΑΚΕ,
µε΄σω µεικτη΄ς οµα΄δας εργασι΄ας που θα συνεδρια΄ζει τακτικα΄, επι΄συγκεκριµε΄νων θεµα΄των που θα προκυ΄πτουν
απο΄ τις εν λο΄γω υποχρεω΄σεις. Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει επι΄σης την υποχρε΄ωση να διενεργει΄ διαβουλευ΄σεις
µε τα κρα΄τη ΑΚΕ επι΄ ο΄λων των διµερω΄ν και πολυµερω΄ν αποφα΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων αυτω΄ν για τις
µειω΄σεις δασµω΄ν και για τη διευ΄ρυνση της Κοινο΄τητας, που µπορει΄ να ΄εχουν επιπτω΄σεις στην ανταγωνιστικη΄
θε΄ση της βιοµηχανι΄ας ρουµιου΄ των ΑΚΕ στην κοινοτικη΄ αγορα΄.

∆ΗΛΩΣΗ XXVI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το βο΄ειο κρε΄ας
1.
Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να διασφαλι΄σει ο΄τι τα κρα΄τη ΑΚΕ, τα οποι΄α αφορα΄ το
πρωτο΄κολλο για το βο΄ειο κρε΄ας, υπο΄κεινται πλη΄ρως σ' αυτο΄. Για το σκοπο΄ αυτο΄, δεσµευ΄εται να θε΄σει σε ισχυ΄ τις
διατα΄ξεις του εν λο΄γω πρωτοκο΄λλου θεσπι΄ζοντας εγκαι΄ρως τους κατα΄λληλους κανο΄νες και τις διαδικασι΄ες.
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2.
Η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει περαιτε΄ρω την υποχρε΄ωση να εφαρµο΄σει το πρωτο΄κολλο ΄ετσι ω΄στε τα κρα΄τη
ΑΚΕ να µπορου΄ν να θε΄τουν το βο΄ειο κρε΄ας τους στην αγορα΄ καθο΄λη τη δια΄ρκεια του ΄ετους χωρι΄ς
αδικαιολο΄γητους περιορισµου΄ς. Ακο΄µη, η Κοινο΄τητα θα βοηθη΄σει τους εξαγωγει΄ς βο΄ειου κρε΄ατος των κρατω΄ν
ΑΚΕ να βελτιω΄σουν την ανταγωνιστικο΄τητα΄ τους µε΄σω, µεταξυ΄ α΄λλων, αντιµετω΄πισης των περιορισµω
΄ ν του
εφοδιασµου΄, συ΄µφωνα µε τις στρατηγικε΄ς ανα΄πτυξης που καθορι΄ζονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α και εντο΄ς του
πλαισι΄ου των εθνικω΄ν και περιφερειακω΄ν ενδεικτικω΄ν προγραµµα΄των.
3.
Η Κοινο΄τητα θα εξετα΄σει τα αιτη΄µατα των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν ΑΚΕ σχετικα΄ µε την εξαγωγη΄
του βο΄ειου κρε΄ατο΄ς τους υπο΄ προτιµησιακου΄ς ο΄ρους στο πλαι΄σιο της δρα΄σης που προτι΄θεται να αναλα΄βει
σχετικα΄ µε το ολοκληρωµε΄νο πλαι΄σιο του ΠΟΕ για τις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες.

∆ΗΛΩΣΗ XXVII

΄ ς προ΄σβασης των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των κρατω
΄ ν ΑΚΕ που
Κοινη΄ ∆η΄λωση για το καθεστω
΄ ν υπερπο΄ντιων
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2 του παραρτη΄µατος V στις αγορε΄ς των γαλλικω
διαµερισµα΄των
Τα µε΄ρη επιβεβαιω΄νουν ο΄τι οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος V εφαρµο΄ζονται στις σχε΄σεις µεταξυ΄ των γαλλικω΄ν
υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των και των κρατω΄ν ΑΚΕ.
Η Κοινο΄τητα ΄εχει τη δυνατο΄τητα, κατα΄ τη δια΄ρκεια της συµφωνι΄ας, να τροποποιη΄σει το καθεστω΄ς προ΄σβασης
των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των κρατω΄ν ΑΚΕ που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 2 του παραρτη΄µατος V
στις αγορε΄ς των γαλλικω΄ν υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των, ανα΄λογα µε τις απαιτη΄σεις της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης
των διαµερισµα΄των αυτω΄ν.
Κατα΄ την εξε΄ταση της ενδεχοµε΄νης εφαρµογη΄ς της δυνατο΄τητας αυτη΄ς, η Κοινο΄τητα θα λα΄βει υπο΄ψη τις α΄µεσες
εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ και των γαλλικω΄ν υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των. Οι διαδικασι΄ες
ενηµε΄ρωσης και διαβουλευ΄σεων µεταξυ΄ των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 12 του παραρτη΄µατος V.

∆ΗΛΩΣΗ XXVIII

΄ ν ΑΚΕ και των γειτονικω
΄ ν υπερπο΄ντιων χωρω
΄ ν και
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ κρατω
΄ ν και υπερπο΄ντιων γαλλικω
΄ ν διαµερισµα΄των
εδαφω
Τα µε΄ρη ενθαρρυ΄νουν µια καλυ΄τερη περιφερειακη΄ συνεργασι΄α στην Καραϊβικη΄, τον Ειρηνικο΄ και τον Ινδικο΄
Ωκεανο΄, που θα περιλαµβα΄νει τα κρα΄τη ΑΚΕ, τις γειτονικε΄ς υπερπο΄ντιες χω΄ρες και εδα΄φη και τα γειτονικα΄
υπερπο΄ντια γαλλικα΄ διαµερι΄σµατα.
Τα µε΄ρη καλου΄ν τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη να συµµετα΄σχουν σε µια διαδικασι΄α προω΄θησης της συνεργασι΄ας αυτη΄ς
και να λα΄βουν, στα πλαι΄σια αυτα΄ και συ΄µφωνα µε τις αντι΄στοιχες πολιτικε΄ς τους και τις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες της
περιοχη΄ς, µε΄τρα που θα επιτρε΄πουν πρωτοβουλι΄ες στον οικονοµικο΄ τοµε΄α, περιλαµβανοµε΄νης της ανα΄πτυξης
των εµπορικω΄ν συναλλαγω΄ν, καθω΄ς και µε΄τρα στον κοινωνικο΄ και πολιτιστικο΄ τοµε΄α.
Σε περι΄πτωση συ΄ναψης εµπορικω΄ν συµφωνιω΄ν που αφορου΄ν τα γαλλικα΄ υπερπο΄ντια διαµερι΄σµατα, θα µπορου΄σαν
οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς να προβλε΄πουν ειδικα΄ µε΄τρα υπε΄ρ των προϊο΄ντων των υπερπο΄ντιων διαµερισµα΄των.
Τα θε΄µατα σχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α σ' αυτου΄ς τους δια΄φορους τοµει΄ς γνωστοποιου΄νται στο Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν, ω΄στε να ενηµερω΄νεται κανονικα΄ για τη σηµειωθει΄σα προ΄οδο.
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∆ΗΛΩΣΗ XXIX

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στην κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄
Τα µε΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στην κοινη΄ γεωργικη΄ πολιτικη΄ υπο΄κεινται σε ιδιαι΄τερο
καθεστω΄ς και ρυθµι΄σεις, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα διασφα΄λισης. Οι διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας για τη ρη΄τρα
διασφα΄λισης εφαρµο΄ζονται ΄εναντι των προϊο΄ντων αυτω΄ν στο βαθµο΄ που συµβιβα΄ζονται µε τον ιδιαι΄τερο
χαρακτη΄ρα του εν λο΄γω καθεστω΄τος και των εν λο΄γω ρυθµι΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΧ

΄ ν ΑΚΕ για το α΄ρθρο 1 του παραρτη΄µατος V
∆η΄λωση των κρατω
Τα κρα΄τη ΑΚΕ, ΄εχοντας επι΄γνωση του γεγονο΄τος ο΄τι το καθεστω΄ς της ρη΄τρας του µα΄λλον ευνοου΄µενου κρα΄τους
που εφαρµο΄ζεται στην αγορα΄ της Κοινο΄τητας για τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς κρατω΄ν ΑΚΕ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1
παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) του παραρτη΄µατος V, προκαλει΄ ανισο΄τητες και διακρι΄σεις, εµµε΄νουν στην ερµηνει΄α
τους, συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο αυτο΄ ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα να
ισχυ΄ει, για τα κυ΄ρια εξαγω΄γιµα προϊο΄ντα τους, καθεστω΄ς τουλα΄χιστον εξι΄σου ευνοϊκο΄ µε εκει΄νο το οποι΄ο παρε΄χει
η Κοινο΄τητα στις χω΄ρες που απολαυ΄ουν του καθεστω΄τος του µα΄λλον ευνοου΄µενου τρι΄του κρα΄τους.
Εξα΄λλου, διενεργου΄νται παρο΄µοιες διαβουλευ΄σεις σε περι΄πτωση ο΄που:
α)

΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη ΑΚΕ εµφανι΄ζουν δυνατο΄τητες για ΄ενα η΄ περισσο΄τερα συγκεκριµε΄να προϊο΄ντα για
τα οποι΄α παρε΄χεται, σε ορισµε΄να τρι΄τα κρα΄τη που απολαυ΄ουν προτιµη΄σεων, ευνοϊκο΄τερο καθεστω΄ς·

β)

΄ενα η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη ΑΚΕ ΄εχουν σκοπο΄ να εξα΄γουν προς την Κοινο΄τητα ΄ενα η΄ περισσο΄τερα
συγκεκριµε΄να προϊο΄ντα για τα οποι΄α παρε΄χεται, σε ορισµε΄να τρι΄τα κρα΄τη που απολαυ΄ουν προτιµη΄σεων,
ευνοϊκο΄τερο καθεστω΄ς.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) του παραρτη΄µατος V
Αποδεχο΄µενη να περιληφθει΄ το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) της δευ΄τερης συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ στο
κει΄µενο του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α) του παραρτη΄µατος V, η Κοινο΄τητα διατηρει΄ την ερµηνει΄α που
ει΄χε δοθει΄ στο κει΄µενο αυτο΄, ο΄τι δηλαδη΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ παρε΄χουν στην Κοινο΄τητα µεταχει΄ριση ο΄χι λιγο΄τερο
ευνοϊκη΄ απο΄ εκει΄νη που παρε΄χουν σε ανεπτυγµε΄να κρα΄τη στα πλαι΄σια συµφωνιω΄ν αναφερο΄µενων στις εµπορικε΄ς
συναλλαγε΄ς, εφο΄σον τα κρα΄τη αυτα΄ δεν παρε΄χουν στα κρα΄τη ΑΚΕ προτιµη΄σεις ευρυ΄τερες απο΄ αυτε΄ς που παρε΄χει
η Κοινο΄τητα.

∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙ

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την απαγο΄ρευση διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν διατα΄ξεων του παραρτη΄µατος V της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
η Κοινο΄τητα δεν πραγµατοποιει΄ διακρι΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν ΑΚΕ ο΄σον αφορα΄ το εµπορικο΄ καθεστω΄ς που
προβλε΄πεται στο εν λο΄γω παρα΄ρτηµα, λαµβα΄νει ο΄µως υπο΄ψη τις διατα΄ξεις της παρου΄σας συµφωνι΄ας και τις
ειδικε΄ς αυτο΄νοµες πρωτοβουλι΄ες σε πολυµερε΄ς πλαι΄σιο, ο΄πως εκει΄νες υπε΄ρ των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν
που επιδιω΄κει η Κοινο΄τητα.
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∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙΙ

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας για το α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 3 του παραρτη΄µατος V
Σε περι΄πτωση λη΄ψης των απολυ΄τως απαραιτη΄των µε΄τρων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο αυτο΄, η Κοινο΄τητα θα
καταβα΄λει κα΄θε προσπα΄θεια ω΄στε να επιλε΄ξει τα µε΄τρα τα οποι΄α, εξαιτι΄ας του γεωγραφικου΄ πεδι΄ου εφαρµογη΄ς
τους η΄/και του ει΄δους των προϊο΄ντων τα οποι΄α αφορου΄ν, διαταρα΄σσουν ο΄σο ει΄ναι δυνατο΄ν λιγο΄τερο τις εξαγωγε΄ς
των κρατω΄ν ΑΚΕ.

∆ΗΛΩΣΗ XXXIV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 12 του παραρτη΄µατος V
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι κατ' α΄ρθρο 12 του παραρτη΄µατος V διαβουλευ΄σεις διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε την
ακο΄λουθη διαδικασι΄α:
(i)

τα δυ΄ο µε΄ρη παρε΄χουν εγκαι΄ρως ο΄λες τις απαραι΄τητες και χρη΄σιµες πληροφορι΄ες για το η΄ τα ειδικα΄
προβλη΄µατα, µε σκοπο΄ την ταχει΄α ΄εναρξη των συζητη΄σεων, οπωσδη΄ποτε δε εντο΄ς µηνο΄ς απο΄ την παραλαβη΄
της αι΄τησης διεξαγωγη΄ς διαβουλευ΄σεων·

(ii) η τρι΄µηνη προθεσµι΄α διεξαγωγη΄ς των διαβουλευ΄σεων αρχι΄ζει την ηµε΄ρα της παραλαβη΄ς των πληροφοριω΄ν
αυτω΄ν. Κατα΄ τον πρω΄το µη΄να πρε΄πει να ολοκληρωθει΄ η εξε΄ταση των πληροφοριω΄ν απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη,
κατα΄ τους δυ΄ο δε επο΄µενους µη΄νες τερµατι΄ζονται οι κοινε΄ς διαβουλευ΄σεις στο επι΄πεδο της Επιτροπη΄ς
Πρε΄σβεων·
(iii) εα΄ν δεν εξευρεθει΄ λυ΄ση εκατε΄ρωθεν αποδεκτη΄, το θε΄µα παραπε΄µπεται στο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ·
(iv) εα΄ν το Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν δεν εξευ΄ρει λυ΄ση εκατε΄ρωθεν αποδεκτη΄, το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει τη
λη΄ψη α΄λλων µε΄τρων προς α΄ρση των διχογνωµιω΄ν που ανεφα΄νησαν κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των διαβουλευ΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ XXXV

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V
Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς, απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ, ειδικου΄ δασµολογικου΄ καθεστω΄τος κατα΄ την εισαγωγη΄
προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των Καναρι΄ων Νη΄σων και της Θε΄ουτας και Μελι΄λιας,
εφαρµο΄ζονται κατ' αναλογι΄α οι διατα΄ξεις του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1. Σε ο΄λες τις υπο΄λοιπες περιπτω΄σεις, κατα΄
τις οποι΄ες το καθεστω΄ς που εφαρµο΄ζεται στις εισαγωγε΄ς απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ απαιτει΄ την πιστοποι΄ηση της
καταγωγη΄ς, τα κρα΄τη ΑΚΕ αποδε΄χονται τα πιστοποιητικα΄ καταγωγη΄ς που ει΄ναι συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις των
σχετικω΄ν διεθνω΄ν συµβα΄σεων.

∆ΗΛΩΣΗ XXXVI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V
1.
Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 12 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο γ) του πρωτοκο΄λλου, ο τι΄τλος θαλα΄σσιας
µεταφορα΄ς που εκδι΄δεται στο πρω΄το λιµα΄νι επιβιβα΄σεως µε προορισµο΄ την Κοινο΄τητα, ισοδυναµει΄, προκειµε΄νου
για προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται απο΄ πιστοποιητικα΄ κυκλοφορι΄ας εκδιδο΄µενα σε µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ, µε
κατευθει΄αν φορτωτικη΄.
΄ν
2.
Τα προϊο΄ντα που εξα΄γονται απο΄ µεσο΄γεια κρα΄τη ΑΚΕ και αποθηκευ΄ονται σε χω΄ρους εκτο΄ς των κρατω
ΑΚΕ η΄ εκτο΄ς των χωρω΄ν και εδαφω΄ν που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ του πρωτοκο΄λλου, δυ΄νανται να
αποτελου΄ν αντικει΄µενο πιστοποιητικου΄ κυκλοφορι΄ας εκδιδο΄µενου υπο΄ τους ο΄ρους του α΄ρθρου 16 του
πρωτοκο΄λλου.
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3.
Για τους σκοπου΄ς του α΄ρθρου 15 παρα΄γραφος 4 του πρωτοκο΄λλου, γι΄νονται δεκτα΄ τα πιστοποιητικα΄
ΕUR.1 που ΄εχουν εκδοθει΄ απο΄ αρµο΄δια αρχη΄ και ΄εχουν θεωρηθει΄ απο΄ τις τελωνειακε΄ς αρχε΄ς.
4.
Προκειµε΄νου να βοηθηθου΄ν οι επιχειρη΄σεις των κρατω΄ν ΑΚΕ στην αναζη΄τηση νε΄ων πηγω΄ν εφοδιασµου΄,
ω΄στε να επωφεληθου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο απο΄ τις διατα΄ξεις του πρωτοκο΄λλου περι΄ της σωρευτικη΄ς
καταγωγη΄ς, θα ληφθου΄ν µε΄τρα ω΄στε το Κε΄ντρο Ανα΄πτυξης των Επιχειρη΄σεων να παρε΄χει τη βοη΄θεια΄ του στους
οικονοµικου΄ς παρα΄γοντες των κρατω΄ν ΑΚΕ για την αποκατα΄σταση των καταλλη΄λων επαφω΄ν µε προµηθευτε΄ς
απο΄ τα κρα΄τη ΑΚΕ, την Κοινο΄τητα και τις χω΄ρες και εδα΄φη, καθω΄ς και για την προω΄θηση σχε΄σεων στον τοµε΄α
της βιοµηχανικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων οικονοµικω
΄ ν παραγο΄ντων.

∆ΗΛΩΣΗ XXXVII

Κοινη΄ ∆η΄λωση σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V για την καταγωγη΄ των
προϊο΄ντων της αλιει΄ας
Η Κοινο΄τητα αναγνωρι΄ζει το δικαι΄ωµα των παραλι΄ων κρατω
΄ ν ΑΚΕ για την αξιοποι΄ηση και ορθολογικη΄
εκµετα΄λλευση των αλιευτικω΄ν πο΄ρων σε ο΄λα τα υ΄δατα που υπα΄γονται στη δικαιοδοσι΄α τους.
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι υφιστα΄µενοι κανο΄νες καταγωγη΄ς πρε΄πει να εξετασθου΄ν προκειµε΄νου να προσδιορισθου΄ν οι αλλαγε΄ς που πρε΄πει, ενδεχοµε΄νως, να επε΄λθουν υπο΄ το πρι΄σµα του πρω΄του εδαφι΄ου.
'Εχοντας επι΄γνωση των εκατε΄ρωθεν µεληµα΄των και συµφερο΄ντων, τα κρα΄τη ΑΚΕ και η Κοινο΄τητα συµφωνου΄ν να
συνεχι΄σουν την εξε΄ταση του προβλη΄µατος το οποι΄ο θε΄τει η ει΄σοδος στις αγορε΄ς της Κοινο΄τητας αλιευτικω΄ν
προϊο΄ντων απο΄ αλιευ΄µατα σε ζω΄νες της εθνικη΄ς δικαιοδοσι΄ας κρατω΄ν ΑΚΕ, µε σκοπο΄ την επι΄τευξη αµοιβαι΄α
ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης. Η εξε΄ταση αυτη΄ θα πραγµατοποιηθει΄στα πλαι΄σια της επιτροπη΄ς τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας,
βοηθου΄µενης, ενδεχοµε΄νως, απο΄ κατα΄λληλους εµπειρογνω΄µονες, µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Τα
αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης αυτη΄ς υποβα΄λλονται στην Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων, κατα΄ τη δια΄ρκεια του πρω΄του
΄ετους εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας, και, το αργο΄τερο κατα΄ τη δια΄ρκεια του δευ΄τερου ΄ετους, στο Συµβου΄λιο των
Υπουργω΄ν, προκειµε΄νου να επιληφθει΄ του θε΄µατος µε σκοπο΄ την επι΄τευξη αµοιβαι΄α ικανοποιητικη΄ς λυ΄σης.
Προς το παρο΄ν, ο΄σον αφορα΄ τις δραστηριο΄τητες µεταποι΄ησης αλιευτικω΄ν προϊο΄ντων στα κρα΄τη ΑΚΕ, η
Κοινο΄τητα δηλω΄νει ο΄τι ει΄ναι προ΄θυµη να εξετα΄σει µε ευρυ΄ πνευ΄µα τις αιτη΄σεις για παρε΄κκλιση απο΄ τους κανο΄νες
καταγωγη΄ς για τα µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα αυτου΄ του τοµε΄α παραγωγη΄ς, οι οποι΄ες βασι΄ζονται στην υ΄παρξη
υποχρεωτικω΄ν εκφορτω΄σεων αλιευµα΄των προβλεπο΄µενων απο΄ αλιευτικε΄ς συµφωνι΄ες µε τρι΄τες χω΄ρες. Η εξε΄ταση
της Κοινο΄τητας θα λα΄βει ιδι΄ως υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι οι ενδιαφερο΄µενες τρι΄τες χω΄ρες θα πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν
την κανονικη΄ αγορα΄ για τα προϊο΄ντα αυτα΄, υ΄στερα απο΄ επεξεργασι΄α, στο βαθµο΄ που τα προϊο΄ντα αυτα΄ δεν
προορι΄ζονται για εθνικη΄ η΄ περιφερειακη΄ κατανα΄λωση.

∆ΗΛΩΣΗ XXXVIII

∆η΄λωση της Κοινο΄τητας σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V ως προς την ΄εκταση
΄ ν υδα΄των
των χωρικω
Η Κοινο΄τητα υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι αναγνωρισµε΄νες αρχε΄ς του διεθνου΄ς δικαι΄ου σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄
περιορι΄ζουν την ΄εκταση των χωρικω΄ν υδα΄των σε 12 ναυτικα΄ µι΄λια κατ' ανω΄τατο ο΄ριο και δηλω΄νει ο΄τι θα
εφαρµο΄σει τις διατα΄ξεις του πρωτοκο΄λλου που παραπε΄µπουν στην ΄εννοια των χωρικω
΄ ν υδα΄των, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη αυτο΄ το ανω΄τατο ο΄ριο.
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∆ΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΧ

΄ ν ΑΚΕ σχετικα΄ µε το πρωτο΄κολλο αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V για την καταγωγη΄
∆η΄λωση των κρατω
των προϊο΄ντων της αλιει΄ας
Τα κρα΄τη ΑΚΕ επαναλαµβα΄νουν την α΄ποψη που εξε΄φρασαν καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια των διαπραγµατευ΄σεων για
τους κανο΄νες καταγωγη΄ς ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα αλιει΄ας, και κατα΄ συνε΄πεια επιµε΄νουν ο΄τι, στα πλαι΄σια της
ασκη΄σεως των κυρι΄αρχων δικαιωµα΄των τους επι΄ των αλιευτικω΄ν πο΄ρων των υδα΄των που εµπι΄πτουν στην εθνικη΄
τους δικαιοδοσι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της οικονοµικη΄ς αποκλειστικη΄ς ζω΄νης τους, ο΄πως ορι΄ζεται στη
συ΄µβαση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το δι΄καιο της θα΄λασσας, ο΄λα τα αλιευ΄µατα που πραγµατοποιου΄νται στα
υ΄δατα αυτα΄ και εκφορτω΄νονται υποχρεωτικα΄ σε λιµε΄νες κρατω΄ν ΑΚΕ µε σκοπο΄ τη µεταποι΄ηση΄ τους, θα πρε΄πει
να απολαυ΄ουν του καθεστω΄τος των καταγο΄µενων προϊο΄ντων.

∆ΗΛΩΣΗ XL

Κοινη΄ ∆η΄λωση για την εφαρµογη΄ του κανο΄να ανοχη΄ς ως προς την αξι΄α στον τοµε΄α του το΄νου
Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να εφαρµο΄σει τις κατα΄λληλες διατα΄ξεις για να καταστη΄σει
πλη΄ρως αποτελεσµατικη΄ την εφαρµογη΄ στον τοµε΄α του το΄νου του κανο΄να ανοχη΄ς ως προς την αξι΄α, που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 του πρωτοκο΄λλου 1 του παραρτη΄µατος V. Για το σκοπο΄ αυτο΄, η
Κοινο΄τητα θα υποβα΄λει µε΄χρι την ηµεροµηνι΄α υπογραφη΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας τους ο΄ρους υπο΄ τους
οποι΄ους µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ το 15% µη καταγο΄µενου το΄νου συ΄µφωνα µε το εν λο΄γω α΄ρθρο.
Η προ΄ταση της Κοινο΄τητας θα διευκρινι΄ζει πω΄ς η µε΄θοδος υπολογισµου΄ θα στηρι΄ζεται στο πιστοποιητικο΄
κυκλοφορι΄ας των εµπορευµα΄των EUR.1.
Τα δυ΄ο µε΄ρη συµφωνου΄ν, σε περι΄πτωση που προκυ΄ψουν δυσκολι΄ες για τη επι΄τευξη της επιδιωκο΄µενης ευελιξι΄ας
µε την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω µεθο΄δου, να ξεκινη΄σουν την αναθεω΄ρηση της µεθο΄δου δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την εφαρµογη΄
της.

∆ΗΛΩΣΗ XLI

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 11 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V
Η Κοινο΄τητα συµφωνει΄ να εξετα΄σει στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 40 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1 και για κα΄θε
περι΄πτωση χωριστα΄ κα΄θε ουσιαστικο΄ αι΄τηµα που θα υποβληθει΄ µετα΄ την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας για τα
κλωστοϋφαντουργικα΄ προϊο΄ντα που εξαιρου΄νται απο΄ τη σω΄ρευση µε τις γειτονικε΄ς αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες
(α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 11 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1).

∆ΗΛΩΣΗ XLII

΄ ρευση µε τη Νο΄τιο Αφρικη΄
Κοινη΄ ∆η΄λωση για τους κανο΄νες καταγωγη΄ς: σω
Η επιτροπη΄ τελωνειακη΄ς συνεργασι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ ει΄ναι ΄ετοιµη να εξετα΄σει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ κα΄θε αι΄τηµα για
σω΄ρευση των επεξεργασιω΄ν η΄ µεταποιη΄σεων κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 6 παρα΄γραφος 10 του πρωτοκο΄λλου 1
του παραρτη΄µατος V, που προε΄ρχεται απο΄ περιφερειακου΄ς φορει΄ς που εκπροσωπου΄ν υψηλο΄ επι΄πεδο
περιφερειακη΄ς οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης.
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∆ΗΛΩΣΗ XLIII

Κοινη΄ ∆η΄λωση για το παρα΄ρτηµα 2 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1 του παραρτη΄µατος V
Αν κατα΄ την εφαρµογη΄ των κανο΄νων που περιε΄χονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ, επηρεαστου΄ν αρνητικα΄ οι εξαγωγε΄ς των
κρατω΄ν ΑΚΕ, η Κοινο΄τητα θα εξετα΄σει και, αν κριθει΄ αναγκαι΄ο, θα λα΄βει τα κατα΄λληλα διορθωτικα΄ µε΄τρα προς
διο΄ρθωση της κατα΄στασης και επαναφορα΄ της προηγου΄µενης κατα΄στασης (απο΄φαση 2/97 του Συµβουλι΄ου
Υπουργω΄ν).
Η Κοινο΄τητα σηµει΄ωσε τα αιτη΄µατα των κρατω΄ν ΑΚΕ σχετικα΄ µε τους κανο΄νες καταγωγη΄ς στο πλαι΄σιο των
διαπραγµατευ΄σεων. Η Κοινο΄τητα συµφωνει΄ να εξετα΄σει στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 40 του πρωτοκο΄λλου αριθ. 1
και για κα΄θε περι΄πτωση χωριστα΄ κα΄θε ουσιαστικο΄ αι΄τηµα για βελτι΄ωση των κανο΄νων καταγωγη΄ς που περιε΄χονται
στο παρα΄ρτηµα ΙΙ.

L 317/353

L 317/354

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Οκτωβρι΄ου 2000
΄ πων των κυβερνη΄σεων
για την προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των αντιπροσω
΄ ν µελω
΄ ν συνελθο΄ντων στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου για τη χρηµατοδο΄τηση και τη διαχει΄ριση
των κρατω
των ενισχυ΄σεων της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της συµφωνι΄ας
΄ ν της Αφρικη΄ς, της Καραϊβικη΄ς και του Ειρηνικου΄, και της
εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν αυτη΄ς, η οποι΄α υπογρα΄φηκε στο Κοτονου΄ Μπενι΄ν,
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ ς και για τη χορη΄γηση χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης στις Υπερπο΄ντιες Χω
΄ ρες
στις 23 Ιουνι΄ου 2000 καθω
και Εδα΄φη για τις οποι΄ες ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του τε΄ταρτου µε΄ρους της Συνθη΄κης ΕΚ
(2000/770/ΕΚ)
διατα΄ξεις προγραµµατισµου΄ και εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας.
Η συµφωνι΄α αυτη΄ δεν θα αρχι΄ζει να ισχυ΄ει πριν εγκριθει΄ απο΄
κα΄θε κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα µε τους κατ' ιδι΄αν συνταγµατικου΄ς κανο΄νες τους.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

'Εχοντας υπο΄ψη τη συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας,

(6)

τη συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογρα΄φηκε στο
Κοτονου΄ (Μπενι΄ν) στις 23 Ιουνι΄ου 2000 εφεξη΄ς καλου΄µενη
«Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

το σχε΄διο της Επιτροπη΄ς,
Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:
(1)

Η συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ δεν θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει πριν απο΄ την
ολοκλη΄ρωση των συνταγµατικω
΄ ν απαιτη΄σεων των κρατω
΄ν
µελω΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 93 αυτη΄ς.

(2)

Στις 28 Φεβρουαρι΄ου 2000 η επιτροπη΄ Πρε΄σβεων ΑΚΕ-ΕΚ
αποφα΄σισε τη θε΄σπιση µεταβατικω΄ν µε΄τρων τα οποι΄α ισχυ΄ουν
µε΄χρι την 1η Αυγου΄στου 2000.

(3)

(4)

(5)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 366 παρα΄γραφος 3 της τε΄ταρτης
συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τη συµφωνι΄α η
οποι΄α υπεγρα΄φη στο Μαυρι΄κιο στις 4 Νοεµβρι΄ου 1995, το
Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ θε΄σπισε µε την απο΄φαση
1/2000 (1), µεταβατικα΄ µε΄τρα για την κα΄λυψη της περιο΄δου
απο΄ τις 2 Αυγου΄στου 2000 ΄εως την ΄εναρξη ισχυ΄ος της
συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 της απο΄φασης 1/2000, τα κρα΄τη
µε΄λη και η Κοινο΄τητα πρε΄πει να προβου΄ν στις δε΄ουσες για
καθε΄να απο΄ αυτα΄ ενε΄ργειες για την εφαρµογη΄ των µεταβατικω΄ν µε΄τρων.
Τα κρα΄τη µε΄λη, τα οποι΄α συνη΄λθαν στο πλαι΄σιο του
Συµβουλι΄ου, συναι΄νεσαν στην ΄εγκριση εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας
για τη χρηµατοδο΄τηση και τη διαχει΄ριση των ενισχυ΄σεων της
Κοινο΄τητας προς τα κρα΄τη ΑΚΕ η οποι΄α ανταποκρι΄νεται στις

Ορισµε΄νες διατα΄ξεις της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας θα πρε΄πει να
εφαρµοσθου΄ν προσωρινα΄ αναµε΄νοντας την ΄εναρξη ισχυ΄ος
της.

'Αρθρο 1
Απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης της παρου΄σας απο΄φασης, εφαρµο΄ζονται σε προσωρινη΄ βα΄ση οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις της εσωτερικη΄ς
συµφωνι΄ας για το ΄ενατο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης:
(1) α΄ρθρα 14, 15, 16, 19 παρα΄γραφοι 1, 2, 3 και 4 σχετικα΄ µε
την εφαρµογη΄ της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄,
(2) α΄ρθρα 21 ΄εως 27 για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς της
διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄,
(3) α΄ρθρα 29 και 30 για τους σκοπου΄ς της προετοιµασι΄ας
της λειτουργι΄ας της χρηµατοδοτικη΄ς διευκο΄λυνσης για τις
επενδυ΄σεις και
(4) α΄ρθρο 31 για τους σκοπου΄ς της ΄εγκρισης του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄.
'Αρθρο 2
Η παρου΄σα απο΄φαση εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει µε΄χρι την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας αλλα΄ ο΄χι πε΄ραν της 1ης Ιουνι΄ου
2002.
Οι αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν να
αποφασι΄σουν την παρα΄ταση της εφαρµογη΄ς της.
∆ηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, 3 Οκτωβρι΄ου 2000.
΄ ν µελω
΄ν
Εξ ονο΄µατος των κυβερνη΄σεων των κρατω
Ο Προ΄εδρος
C. PIERRET

(1) ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 46.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν, συνελθο΄ντων στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου, για
των αντιπροσω
τη χρηµατοδο΄τηση και τη διαχει΄ριση των ενισχυ΄σεων της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του χρηµατοδοτικου΄
΄ ν της Αφρικη΄ς, της Καραϊβικη΄ς και
πρωτοκο΄λλου της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν της, η οποι΄α υπογρα΄φηκε στο
του Ειρηνικου΄, και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ ς και για τη χορη΄γηση χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης στις
Κοτονου΄, Μπενι΄ν, στις 23 Ιουνι΄ου 2000, καθω
΄ ρες και εδα΄φη για τις οποι΄ες ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του τε΄ταρτου µε΄ρους της Συνθη΄κης
υπερποντι΄ες χω
ΕΚ
Συνθη΄κης (εφεξη΄ς καλου΄µενες «ΥΧΕ»), σε 175 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄. Προβλε΄πεται επι΄σης για την ανα΄ληψη δρα΄σεων
απο΄ την Τρα΄πεζα στις ΥΧΕ, ποσο΄ 20 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄
κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, το οποι΄ο θα καλυ΄ψει η Τρα΄πεζα απο΄ τους
ιδι΄ους της πο΄ρους. Επιπροσθε΄τως, τα υπο΄λοιπα προηγουµε΄νων ΕΤΑ που ΄εχουν κατανεµηθει΄ στις ΥΧΕ και δεν ΄εχουν
χρησιµοποιηθει΄ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της εν
λο΄γω συµφωνι΄ας, θα µεταφερθου΄ν στο 9ο ΕΤΑ και θα
χρησιµοποιηθου΄ν συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που θε΄τει η εν
λο΄γω απο΄φαση του Συµβουλι΄ου.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

'Εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας,

Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:

(1)

Η συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ των κρατω΄ν της
Αφρικη΄ς, της Καραϊβικη΄ς και του Ειρηνικου΄, και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, η οποι΄α υπογρα΄φηκε στο Κοτονου΄, Μπενι΄ν, στις 23 Ιουνι΄ου 2000 (εφεξη΄ς
καλου΄µενη «συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ»), ορι΄ζει το συνολικο΄ ποσο΄
της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης προς τα κρα΄τη ΑΚΕ, για πενταετη΄,
σε 15 200 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, για πενταετη΄ περι΄οδο απο΄ το
2000 µε΄χρι το 2005. Το ποσο΄ αυτο΄ αποτελει΄ται, αφενο΄ς,
απο΄ 13 500 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ απο΄ το 9ο Ευρωπαϊκο΄
Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης (ΕΤΑ), το οποι΄ο χρηµατοδοτει΄ται απο΄
τις συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν και, αφετε΄ρου, απο΄
1 700 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ κατ' ανω΄τατο ο΄ριο απο΄ την
Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων (εφεξη΄ς καλου΄µενη
«Τρα΄πεζα»).

(4)

Οι αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν,
συνελθο΄ντες στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου, συµφω΄νησαν να
δεσµευ΄σουν 125 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για τη χρηµατοδο΄τηση
δαπανω΄ν στις οποι΄ες προβαι΄νει η Επιτροπη΄ κατα΄ την εφαρµογη΄ του 9ου ΕΤΑ.

(5)

Προκειµε΄νου να τεθει΄ σε εφαρµογη΄ η Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ και
η µελλοντικη΄ απο΄φαση σχετικα΄ µε τη συ΄νδεση των ΥΧΕ
(εφεξη΄ς καλου΄µενη «απο΄φαση»), θα πρε΄πει να συσταθει΄ ΄ενα
9ο ΕΤΑ και να καθορισθει΄ ο τρο΄πος χρηµατοδο΄τηση΄ς του
καθω΄ς και οι συνεισφορε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν σ' αυτο΄.

(6)

Ενδει΄κνυται να καθορισθου΄ν οι κανο΄νες διαχει΄ρισης της
χρηµατοδοτικη΄ς συνεργασι΄ας, να αποφασισθει΄ η διαδικασι΄α
προγραµµατισµου΄, εξε΄τασης και ΄εγκρισης των ενισχυ΄σεων και
να καθορισθου΄ν λεπτοµερει΄ς κανο΄νες για τον ΄ελεγχο της
χρησιµοποι΄ησης των ενισχυ΄σεων.

(2)

Επιπλε΄ον, τα τυχο΄ν υπο΄λοιπα απο΄ τα προηγου΄µενα Ταµει΄α
κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του χρηµατοδοτικου΄
πρωτοκο΄λλου της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, µεταφε΄ρονται στο 9ο
ΕΤΑ και χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που
ορι΄ζονται στη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ. Το προβλεπο΄µενο συνολικο΄
ποσο΄ καλυ΄πτει την περι΄οδο 2000-2007. Η περι΄οδος αυτη΄
περιλαµβα΄νει τη διετη΄ περι΄που περι΄οδο που απαιτει΄ται για
την επικυ΄ρωση του 9ου ΕΤΑ και τη διετι΄α που ακολουθει΄ τη
λη΄ξη του 9ου ΕΤΑ.

(7)

Στα συµπερα΄σµατα της χρηµατοδο΄τησης του 9ου ΕΤΑ,
τα οποι΄α συνη΄χθησαν κατα΄ τη συ΄νοδο συντονισµου΄ των
Υπουργω΄ν απο΄ πλευρα΄ς Κοινο΄τητας στα πλαι΄σια της
3ης Υπουργικη΄ς ∆ια΄σκεψης ∆ιαπραγµατευ΄σεων ΑΚΕ-ΕΚ, στις
6 και 7 ∆εκεµβρι΄ου 1999, επισηµαι΄νονται οι προθε΄σεις της
Επιτροπη΄ς να προβει΄ σε αποκε΄ντρωση της λη΄ψης αποφα΄σεω΄ν
της σε διοικητικο΄ επι΄πεδο και υπογραµµι΄ζεται η ανα΄γκη
µεταρρυθµι΄σεων µε στο΄χο τον επαναπροσδιορισµο΄ των ρο΄λων
της Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου, αντιστοι΄χως, στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης.

(3)

Η απο΄φαση 91/482/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουλι΄ου
1991, σχετικα΄ µε τη συ΄νδεση των Υπερποντι΄ων Χωρω΄ν και
Εδαφω΄ν µε την Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα, παρατα΄θηκε, µε΄χρι τις 28 Φεβρουαρι΄ου 2001, µε την απο΄φαση
2000/169/ΕΚ. Με΄χρι την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, θα ΄εχει εκδοθει΄
νε΄α απο΄φαση βα΄σει του α΄ρθρου 187 της Συνθη΄κης. Η
απο΄φαση αυτη΄ θα ορι΄σει το ποσο΄ του 9ου ΕΤΑ για
χρηµατοδοτικη΄ ενι΄σχυση στις Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες και Εδα΄φη,
για τις οποι΄ες ισχυ΄ουν οι διατα΄ξεις του τε΄ταρτου µε΄ρους της

(8)

Στη δη΄λωση του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄
µε τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ που αναφε΄ρεται στα
πρακτικα΄ της ∆ια΄σκεψης ∆ιαπραγµατευ΄σεων ΑΚΕ-ΕΚ της 2ας
και 3ης Φεβρουαρι΄ου 2000 επισηµαι΄νεται ο΄τι, οι διαδικασι΄ες
και οι απαιτη΄σεις υποβολη΄ς εκθε΄σεων που συνοδευ΄ουν
τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄, πρε΄πει να υπο΄κεινται σε
αυστηρη΄ διαχει΄ριση και ο΄τι οι αντι΄στοιχοι ρο΄λοι των κρατω΄ν
µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων
πρε΄πει να αναθεωρου΄νται και να αναπροσαρµο΄ζονται.
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Στα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 21ης Μαι΅ου 1999
σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση των αναπτυξιακω΄ν µε΄σων και
προγραµµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας ορι΄ζονται δια΄φοροι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες, µε τους οποι΄ους καλει΄ται η
Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη, να βελτιω΄σουν την αποτελεσµατικο΄τητα της αναπτυξιακη΄ς βοη΄θειας της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της µεταβι΄βασης καθηκο΄ντων
στις αντιπροσωπει΄ες, του αυξηµε΄νου συντονισµου΄ και της
συµπληρωµατικο΄τητας µεταξυ΄ των χορηγω΄ν, του µειωµε΄νου
αριθµου΄ µε΄σων, της αυξηµε΄νης χρη΄σης κριτηρι΄ων επι΄δοσης
και του αναπροσανατολισµου΄ των εργασιω΄ν των διαχειριστικω΄ν επιτροπω΄ν ανα΄πτυξης.

Κρα΄τος µε΄λος

15.12.2000

Συνεισφορα΄ σε εκατοµµυ΄ρια ευρω΄

Βε΄λγιο
∆ανι΄α

295,32

Γερµανι΄α
Ελλα΄δα

172,50
805,92

Γαλλι΄α

3 353,40

Ιταλι΄α
Λουξεµβου΄ργο

σχετικα΄ µε τη συµπληρωµατικο΄τητα στον τοµε΄α της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν
µελω΄ν. Το Συµβου΄λιο της 18ης Μαι΅ου 2000 ενε΄κρινε
συµπερα΄σµατα σχετικα΄ µε τον επιχειρησιακο΄ συντονισµο΄. Στα
΄εγγραφα αυτα΄ επαναλαµβα΄νεται η ανα΄γκη βελτι΄ωσης του
συντονισµου΄ και της συµπληρωµατικο΄τητας µεταξυ΄ των
χορηγω΄ν και της ανα΄θεσης στη χω΄ρα-εται΄ρο καθοδηγητικου΄
ρο΄λου στη διαδικασι΄α αυτη΄.

3 223,68

Ισπανι΄α
Ιρλανδι΄α

΄λιο της 21ης Μαι΅ου 1999 εξε΄δωσε ψη΄φισµα
(10) Το Συµβου

540,96

85,56
1 730,52
40,02

Κα΄τω Χω΄ρες

720,36

Αυστρι΄α

365,70

Πορτογαλι΄α

133,86

Φινλανδι΄α

204,24

Σουηδι΄α

376,74

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

1 751,22
13 800,00

Το ποσο΄ αυτο΄ κατανε΄µεται ως εξη΄ς:
΄ν Επιτροπη΄ Αντιπροσω΄πων των Κυβερ(11) Θα πρε΄πει να ιδρυθου
νη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν παρα΄ τη Επιτροπη΄, και επιτροπη΄
της αυτη΄ς φυ΄σεως παρα΄ τη Τρα΄πεζα. Ει΄ναι ανα΄γκη να
εξασφαλισθει΄ η εναρµο΄νιση των εργασιω΄ν της Επιτροπη΄ς και
της Τρα΄πεζας για την εφαρµογη΄ της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και
των αντι΄στοιχων διατα΄ξεων της απο΄φασης.

'Υστερα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε την Επιτροπη΄ και την Τρα΄πεζα,

Πο΄ροι του 9ου ΕΤΑ

1.
Τα κρα΄τη µε΄λη ιδρυ΄ουν το ΄ενατο Ευρωπαϊκο΄ Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης (2000), το οποι΄ο καλει΄ται στο εξη΄ς «9ο ΕΤΑ».

2.

Το 9ο ΕΤΑ χρηµατοδοτει΄ται ως εξη΄ς:

α)

Ποσο΄ υ΄ψους 13 800 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄, κατ' ανω΄τατο
ο΄ριο, το οποι΄ο συνεισφε΄ρουν τα κρα΄τη µε΄λη ως ακολου΄θως:

ii)

175 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ διατι΄θενται για τις ΥΧΕ,

iii)

125 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ διατι΄θενται στην Επιτροπη΄ για
δαπα΄νες σε σχε΄ση µε την υλοποι΄ηση του 9ου ΕΤΑ.

Τα τυχο΄ν υπο΄λοιπα προηγουµε΄νων ΕΤΑ τα οποι΄α διαπιστω΄νονται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, καθω΄ς και ποσα΄
τα οποι΄α θα αποδεσµευθου΄ν σε µεταγενε΄στερη ηµεροµηνι΄α
απο΄ σχε΄δια εν εξελι΄ξει στο πλαι΄σιο αυτω΄ν των ΕΤΑ, µεταφε΄ρονται στο 9ο ΕΤΑ. Οι πο΄ροι που ει΄χαν διατεθει΄ προηγουµε΄νως για το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα ενο΄ς κρα΄τους ΑΚΕ, µιας
περιοχη΄ς ΑΚΕ η΄ µιας ΥΧΕ και µεταφε΄ρθηκαν στο 9ο ΕΤΑ,
εξακολουθου΄ν να διατι΄θενται γι' αυτο΄ το κρα΄τος, περιοχη΄ η΄
ΥΧΕ.

γ)

Το συνολικο΄ ποσο΄ που προβλε΄πεται για την παροχη΄ βοηθει΄ας
προς τα κρα΄τη ΑΚΕ συµπληρω΄νεται µε τα υπο΄λοιπα ποσα΄
προηγουµε΄νων ΕΤΑ. Το συνολικο΄ ποσο΄ των πο΄ρων καλυ΄πτει
την περι΄οδο 2000-2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

'Αρθρο 1

13 500 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ διατι΄θενται για τα κρα΄τη
ΑΚΕ,

β)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

i)

3.
Τα ΄εσοδα που προε΄ρχονται απο΄ το΄κους επι΄ των αναφεροµε΄νων στην παρα΄γραφο 2 πιστω΄σεων και που ΄εχουν κατατεθει΄ στους
φορει΄ς πληρωµω΄ν στην Ευρω΄πη οι οποι΄οι αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 1 του Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας
ΑΚΕ-ΕΚ, πιστω΄νονται σε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους τραπεζικου΄ς λογαριασµου΄ς στο ο΄νοµα της Επιτροπη΄ς, και χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 10.
4.
Η κατανοµη΄ των συνεισφορω΄ν η οποι΄α αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2, σηµει΄ο (α), τροποποιει΄ται µε οµο΄φωνη απο΄φαση
του Συµβουλι΄ου, βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς, σε περι΄πτωση
προσχω΄ρησης νε΄ου κρα΄τους στην Κοινο΄τητα.

15.12.2000

EL
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5.
Οι δηµοσιονοµικοι΄ πο΄ροι µπορου΄ν επι΄σης να αναπροσαρµο΄ζονται, µε οµο΄φωνη απο΄φαση του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 62, παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕΕΚ.
'Αρθρο 2
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3.
Πριν απο΄ τη λη΄ξη του 9ου ΕΤΑ, τα κρα΄τη µε΄λη, απο΄ κοινου΄
µε τα κρα΄τη ΑΚΕ και συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 7 του
χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, αξιολογου΄ν τον βαθµο΄ υλοποι΄ησης των αναλη΄ψεων υποχρεω΄σεων και
των εκταµιευ΄σεων. Η ανα΄γκη νε΄ων πο΄ρων για τη στη΄ριξη της
χρηµατοδοτικη΄ς συνεργασι΄ας διαπιστω΄νεται βα΄σει της αξιολο΄γησης αυτη΄ς και λαµβα΄νονται πλη΄ρως υπο΄ψη οι µη αναληφθε΄ντες
και µη εκταµιευθε΄ντες πο΄ροι στα πλαι΄σια του 9ου ΕΤΑ.

Πο΄ροι που δεσµευ΄ονται για τα κρα΄τη ΑΚΕ
1.
Απο΄ το συνολικο΄ ποσο΄ που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α), ποσο΄ υ΄ψους 13 500 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄
κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, διατι΄θεται για τα κρα΄τη ΑΚΕ και κατανε΄µεται
ως εξη΄ς:
α)

Με΄χρι 10 000 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, υπο΄ µορφη΄ν µη
επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων εκ των οποι΄ων:
i)

9 836 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, για τη στη΄ριξη της
µακροπρο΄θεσµης ανα΄πτυξης που θα προγραµµατισθει΄
συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 ως 5 του Παραρτη΄µατος IV
της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ ΕΚ. Οι πο΄ροι αυτοι΄ µπορου΄ν να
χρησιµοποιηθου΄ν για τη χρηµατοδο΄τηση βραχυπρο΄θεσµων επειγουσω΄ν δρα΄σεων, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 72,
παρα΄γραφος 3 της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ,

ii)

90 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, για τη χρηµατοδο΄τηση του
προϋπολογισµου΄ του Κε΄ντρου για την Ανα΄πτυξη των
Επιχειρη΄σεων (CDE), συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
Παραρτη΄µατος ΙΙΙ της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ,

iii)

iv)

70 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, για τη χρηµατοδο΄τηση του
προϋπολογισµου΄ του Τεχνικου΄ Κε΄ντρου Γεωργικη΄ς και
Αγροτικη΄ς Συνεργασι΄ας (CTA), συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του Παραρτη΄µατος ΙΙΙ της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, και
4 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, για τις δαπα΄νες ο΄σον αφορα΄ τη
Μικτη΄ Συνε΄λευση ΑΚΕ-ΕΚ, που συστη΄θηκε δυνα΄µει του
α΄ρθρου 17 της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ·

β)

µε΄χρι 1 300 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, που δεσµευ΄ονται για τη
χρηµατοδο΄τηση της στη΄ριξης της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας
και ολοκλη΄ρωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 6
ως 14 του Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ·

γ)

µε΄χρι 2 200 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ διατι΄θενται για τη χρηµατοδο΄τηση του επενδυτικου΄ µε΄σου συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους και
τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ «'Οροι και
προϋποθε΄σεις χρηµατοδο΄τησης» της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ,
µε την επιφυ΄λαξη της χρηµατοδο΄τησης των επιδοτη΄σεων
επιτοκι΄ου που προβλε΄πονται απο΄ τα α΄ρθρα 2 και 4 του
Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας απο΄ τους πο΄ρους οι οποι΄οι
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3, σηµει΄ο α) του Παραρτη΄µατος Ι
της Συµφωνι΄ας.

2.
Απο΄ τα 13 500 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, ποσο΄ 1 000 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ µπορει΄ να
αποδεσµευθει΄ µο΄νον µετα΄ απο΄ επισκο΄πηση της επι΄δοσης στην
οποι΄α προβαι΄νει το Συµβου΄λιο το 2004, βα΄σει προ΄τασης της
Επιτροπη΄ς. Οι πο΄ροι αυτοι΄, εφο΄σον αποδεσµευθου΄ν, κατανε΄µονται
ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες, για τις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 σηµει΄α α), β) και γ).

4.
Πριν απο΄ τη λη΄ξη του 9ου ΕΤΑ, τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν
ηµεροµηνι΄α πε΄ραν της οποι΄ας δεν µπορου΄ν να αναληφθου΄ν πλε΄ον
τα κεφα΄λαια του 9ου ΕΤΑ.
'Αρθρο 3
Πο΄ροι που δεσµευ΄ονται για τις ΥΧΕ
1.
Το συνολικο΄ ποσο΄ της χρηµατοδοτικη΄ς ενι΄σχυσης προς τις
ΥΧΕ που παρε΄χει η Κοινο΄τητα απο΄ το συνολικο΄ ποσο΄ που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο α), ανε΄ρχεται σε
175 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ εκ των οποι΄ων 155 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄,
υπο΄ µορφη΄ν µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων και 20 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄
στο πλαι΄σιο του επενδυτικου΄ µε΄σου. Οι κανο΄νες που διε΄πουν την
υλοποι΄ηση της ενι΄σχυσης αυτη΄ς ορι΄ζονται απο΄ την απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄νδεση των ΥΧΕ µε την Κοινο΄τητα, η
οποι΄α εκδο΄θηκε δυνα΄µει του α΄ρθρου 187 της Συνθη΄κης.
2.
Εα΄ν µια ΥΧΕ καταστει΄ ανεξα΄ρτητη και προσχωρη΄σει στη
Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, µειω΄νονται τα ποσα΄ που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 ενω΄ τα ποσα΄ που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, σηµει΄ο
α) υπο i) αυξα΄νονται αντιστοι΄χως, µε οµο΄φωνη απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς.
'Αρθρο 4
Πο΄ροι που δεσµευ΄ονται για δαπα΄νες συνδεο΄µενες µε την
εφαρµογη΄
Ποσο΄ υ΄ψους 125 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄ προορι΄ζεται για τη χρηµατοδο΄τηση των δαπανω΄ν που συνδε΄ονται µε την εφαρµογη΄, στις οποι΄ες
προε΄βη η Επιτροπη΄ στο πλαι΄σιο της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς που περιε΄χονται στο
α΄ρθρο 10 της παρου΄σας Συµφωνι΄ας µαζι΄ µε τους πο΄ρους
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 3 της παρου΄σας
Συµφωνι΄ας.
'Αρθρο 5
∆α΄νεια απο΄ τους ΄ιδιους πο΄ρους της Τρα΄πεζας
1.
Στο ποσο΄ που καθορι΄ζεται απο΄ το α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 2,
προστι΄θενται 1 720 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, υπο΄
µορφη΄ν δανει΄ων τα οποι΄α χορηγει΄ η Τρα΄πεζα απο΄ τους ΄διους
ι
πο΄ρους της. Οι πο΄ροι αυτοι΄ χορηγου΄νται για τους σκοπου΄ς που
ορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και στην εν
ισχυ΄ απο΄φαση του Συµβουλι΄ου η οποι΄α θεσπι΄στηκε δυνα΄µει του
α΄ρθρου 187 της Συνθη΄κης ΕΚ ο΄σον αφορα΄ τις ΥΧΕ, εφεξη΄ς
καλου΄µενη «απο΄φαση», συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται
στο καταστατικο΄ της και µε τις εφαρµοστε΄ες διατα΄ξεις επι΄ των
ο΄ρων και των προϋποθε΄σεων για τη χρηµατοδο΄τηση επενδυ΄σεων
που καθορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα και την απο΄φαση που προαναφε΄ρονται.
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2.

Τα δα΄νεια αυτα΄ διατι΄θενται ως εξη΄ς:

α)

ποσο΄ µε΄χρι 1 700 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄, για τη χρηµατοδο΄τηση ενεργειω΄ν που διεξα΄γονται στα κρα΄τη ΑΚΕ,

β)

ποσο΄ µε΄χρι 20 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄, για τη χρηµατοδο΄τηση
ενεργειω΄ν που διεξα΄γονται στις ΥΧΕ.
'Αρθρο 6

15.12.2000

2.
Η Τρα΄πεζα αµει΄βεται, βα΄σει µεθο΄δου πλη΄ρους κα΄λυψης
των δαπανω΄ν, για τη διαχει΄ριση των πρα΄ξεων στο πλαι΄σιο του
επενδυτικου΄ µε΄σου. Το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει, µε την ειδικη΄
πλειοψηφι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 21 της παρου΄σας συµφωνι΄ας,
βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς η οποι΄α καταρτι΄ζεται σε συµφωνι΄α
µε την Τρα΄πεζα, σχετικα΄ µε τους πο΄ρους και τους µηχανισµου΄ς
αµοιβη΄ς της Τρα΄πεζας. Οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες της εν λο΄γω
απο΄φασης ενσωµατω΄νονται στη συµφωνι΄α µε την οποι΄α η Τρα΄πεζα
αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να διεκπεραιω΄σει τις εν λο΄γω πρα΄ξεις.

Εγγυ΄ηση ΄εναντι της Τρα΄πεζας
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση, παραιτου΄µενα
του δικαιω΄µατος διαφωνι΄ας και ανα΄λογα µε τη συνεισφορα΄ τους
στα κεφα΄λαια΄ της, να εγγυηθου΄ν ΄εναντι της Τρα΄πεζας για ο΄λες τις
οικονοµικε΄ς υποχρεω΄σεις των οφειλετω΄ν της, οι οποι΄ες απορρε΄ουν
απο΄ τις συµβα΄σεις δανει΄ων που ΄εχει συνα΄ψει η Τρα΄πεζα απο΄
τους ιδι΄ους πο΄ρους της, κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 1 του
Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντιστοι΄χων
διατα΄ξεων της απο΄φασης.
2.
Η εγγυ΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 περιορι΄ζεται
στο 75 % του συνολικου΄ ποσου΄ των πιστω΄σεων που χορηγει΄ η
Τρα΄πεζα για το συ΄νολο των δανειακω΄ν συµβα΄σεων, ισχυ΄ει δε για
την κα΄λυψη ο΄λων των κινδυ΄νων.
3.
Οι υποχρεω΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ την παρα΄γραφο 1
αποτελου΄ν αντικει΄µενο εγγυητικω΄ν συµβα΄σεων µεταξυ΄ κα΄θε κρα΄τους µε΄λους και της Τρα΄πεζας.

'Αρθρο 9
∆απα΄νες που συνδε΄ονται µε τη χρησιµοποι΄ηση των πο΄ρων
του 9ου ΕΤΑ

1.
Οι πο΄ροι που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 της παρου΄σας
συµφωνι΄ας και στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 3, χρησιµοποιου΄νται για
την κα΄λυψη των διοικητικω΄ν και των δηµοσιονοµικω΄ν δαπανω΄ν
που προκυ΄πτουν απο΄ τη χρησιµοποι΄ηση των πο΄ρων του 9ου ΕΤΑ.
Η Επιτροπη΄ χρησιµοποιει΄ τους πο΄ρους αυτου΄ς για τα εξη΄ς:
(α)

κα΄λυψη των διοικητικω΄ν και δηµοσιονοµικω΄ν δαπανω΄ν που
προκυ΄πτουν απο΄ τη διαχει΄ριση των κεφαλαι΄ων του 9ου ΕΤΑ,

(β)

ενι΄σχυση των διοικητικω΄ν δυνατοτη΄των της Επιτροπη΄ς και
των αντιπροσωπειω΄ν της προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η
οµαλη΄ προετοιµασι΄α και υλοποι΄ηση των πρα΄ξεων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το 9ο ΕΤΑ,

(γ)

χρηµατοδο΄τηση µελετω΄ν, εκτιµη΄σεων, λογιστικω΄ν ελε΄γχων
η΄ πραγµατογνωµοσυ΄νης, µεταξυ΄ α΄λλων, στον τοµε΄α της
ανα΄λυσης, της δια΄γνωσης και της χα΄ραξης πολιτικω΄ν διαρθρωτικη΄ς προσαρµογη΄ς και α΄λλων πολιτικω΄ν, και

(δ)

παρακολου΄θηση και αξιολο΄γηση.

'Αρθρο 7
Πρα΄ξεις υπο΄ τη διαχει΄ριση της Τρα΄πεζας στο πλαι΄σιο προηγουµε΄νων ΕΤΑ
1.
Οι πληρωµε΄ς που πραγµατοποιου΄νται προς την Τρα΄πεζα στα
πλαι΄σια των ειδικω΄ν δανει΄ων που χορηγου΄νται στα κρα΄τη ΑΚΕ, τις
ΥΧΕ και τα γαλλικα΄ υπερπο΄ντια διαµερι΄σµατα, καθω΄ς και το
προϊο΄ν και τα ΄εσοδα απο΄ πρα΄ξεις επιχειρηµατικω΄ν κεφαλαι΄ων
που πραγµατοποιη΄θηκαν στο πλαι΄σιο των προηγου΄µενων ΕΤΑ,
περιε΄ρχονται στα κρα΄τη µε΄λη κατ' αναλογι΄α των συνεισφορω΄ν τους
στο 9ο ΕΤΑ απο΄ το οποι΄ο προε΄ρχονται τα ποσα΄ αυτα΄, εκτο΄ς αν το
Συµβου΄λιο αποφασι΄σει οµο΄φωνα, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, να τα αποθεµατοποιη΄σει η΄ να τα διαθε΄σει για α΄λλους σκοπου΄ς.
2.
Τυχο΄ν προµη΄θειες οι οποι΄ες οφει΄λονται στην Τρα΄πεζα για τη
διαχει΄ριση των δανει΄ων και των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, αφαιρου΄νται εκ των προτε΄ρων απο΄ τα ποσα΄ αυτα΄.

Η ενι΄σχυση αυτη΄ δεν διατι΄θεται για κεντρικα΄ καθη΄κοντα των
ευρωπαϊκω΄ν δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν, δηλ. το µο΄νιµο προσωπικο΄ της
Επιτροπη΄ς.

Πρα΄ξεις υπο΄ τη διαχει΄ριση της Τρα΄πεζας στο πλαι΄σιο του
9ου ΕΤΑ

2.
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει ετησι΄ως συνολικε΄ς προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης προς την Επιτροπη΄ ΕΤΑ, η οποι΄α αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
21, εφεξη΄ς αποκαλου΄µενη «επιτροπη΄ ΕΤΑ» για τη χρη΄ση των
πο΄ρων αυτω΄ν, οι οποι΄ες περιλαµβα΄νουν ΄εκθεση σχετικα΄ µε τις
δραστηριο΄τητες του προηγου΄µενου ΄ετους. Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ
εκφε΄ρει γνω΄µη για τις εν λο΄γω προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης,
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 27.

1.
Τα ΄εσοδα που εισπρα΄ττει η Τρα΄πεζα απο΄ πρα΄ξεις στο πλαι΄σιο
του επενδυτικου΄ µε΄σου, χρησιµοποιου΄νται για περαιτε΄ρω πρα΄ξεις
στο πλαι΄σιο του µε΄σου αυτου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 του
Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας και αφου΄ αφαιρεθου΄ν οι ΄εκτακτες
δαπα΄νες και επιβαρυ΄νσεις που προκυ΄πτουν σε σχε΄ση µε το
επενδυτικο΄ µε΄σο.

3.
Ωστο΄σο, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, το Συµβου΄λιο
µπορει΄ να αποφασι΄σει µε την πλειοψηφι΄α που ορι΄ζεται στο
α΄ρθρο 21, να χρησιµοποιη΄σει τα ΄εσοδα που αναφε΄ρονται στο
παρο΄ν α΄ρθρο για σκοπου΄ς α΄λλους απο΄ αυτου΄ς που προβλε΄πονται
στην παρα΄γραφο 1.

'Αρθρο 8
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'Αρθρο 10
Συνεισφορε΄ς στο 9ο ΕΤΑ
1.
Πριν απο΄ τις 15 Οκτωβρι΄ου εκα΄στου ΄ετους, η Επιτροπη΄,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις προβλε΄ψεις της Τρα΄πεζας σχετικα΄ µε τη
διαχει΄ριση και τις πρα΄ξεις του επενδυτικου΄ µε΄σου, συντα΄σσει και
κοινοποιει΄ στο Συµβου΄λιο, κατα΄σταση των πληρωµω
΄ ν για το
επο΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος καθω΄ς και χρονοδια΄γραµµα των
προσκλη΄σεων καταβολη΄ς συνεισφορω΄ν. Το αιτου΄µενο ποσο΄ αιτιολογει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ µε βα΄ση την ικανο΄τητα της Επιτροπη΄ς
να παρα΄σχει ο΄ντως το προτεινο΄µενο επι΄πεδο πο΄ρων. Το Συµβου΄λιο
αποφασι΄ζει µε την ειδικη΄ πλειοψηφι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 21
για την αιτιολο΄γηση αυτη΄ καθω΄ς και για κα΄θε προγραµµατισµε΄νη
προ΄σκληση καταβολη΄ς συνεισφορω΄ν.
2.
'Οσον αφορα΄ τα κεφα΄λαια που µεταφε΄ρονται απο΄ προηγου΄µενα ΕΤΑ στο 9ο ΕΤΑ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 2,
σηµει΄ο β), οι συνεισφορε΄ς εκα΄στου κρα΄τους µε΄λους υπολογι΄ζονται
ανα΄λογα µε τη συνεισφορα΄ εκα΄στου κρα΄τους µε΄λους στο εν λο΄γω
ΕΤΑ.
3.
Μαζι΄ µε τις ετη΄σιες προβλε΄ψεις συνεισφορω΄ν, η Επιτροπη΄
αποστε΄λλει στο Συµβου΄λιο τις εκτιµη΄σεις αναλη΄ψεων υποχρεω΄σεων και εκταµιευ΄σεων, για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα τε΄σσερα ΄ετη που
΄επονται του ΄ετους στο οποι΄ο αντιστοιχει΄ η προ΄σκληση καταβολη΄ς
συνεισφορω΄ν. Το χρονοδια΄γραµµα εγκρι΄νεται και αναθεωρει΄ται
ετησι΄ως απο΄ το Συµβου΄λιο.
4.
Εα΄ν οι συνεισφορε΄ς αποδειχθου΄ν ανεπαρκει΄ς για την κα΄λυψη
των πραγµατικω΄ν αναγκω΄ν του 9ου ΕΤΑ κατα΄ το εν λο΄γω
οικονοµικο΄ ΄ετος, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει προτα΄σεις στο Συµβου΄λιο
για συµπληρωµατικε΄ς πληρωµε΄ς, το δε Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει, το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, µε την ειδικη΄ πλειοψηφι΄α που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 21.
5.
Οι λεπτοµερει΄ς κανο΄νες για την καταβολη΄ των συνεισφορω΄ν
εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν, καθορι΄ζονται απο΄ το δηµοσιονοµικο΄
κανονισµο΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 31.
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2.
Η Τρα΄πεζα διαχειρι΄ζεται, εξ ονο΄µατος της Κοινο΄τητας το
επενδυτικο΄ µε΄σο και προβαι΄νει στις σχετικε΄ς πρα΄ξεις, συ΄µφωνα µε
τους κανο΄νες του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 31. Στα πλαι΄σια αυτα΄, η Τρα΄πεζα ενεργει΄ για λογαριασµο΄ και µε ευθυ΄νη της Κοινο΄τητας. 'Ολα τα προκυ΄πτοντα απο΄ τις
πρα΄ξεις αυτε΄ς δικαιω΄µατα, και ιδι΄ως τα δικαιω΄µατα του πιστωτη΄ η΄
κυρι΄ου, περιε΄ρχονται στα κρα΄τη µε΄λη.
3.
Η Τρα΄πεζα εξασφαλι΄ζει τη δηµοσιονοµικη΄ εκτε΄λεση των
ενεργειω΄ν που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ δα΄νεια εκ των ιδι΄ων της
πο΄ρων, που συνδυα΄ζονται κατα΄ περι΄πτωση µε επιδο΄τηση επιτοκι΄ου
απο΄ τους πο΄ρους του 9ου ΕΤΑ.
4.
Το΄σο η Επιτροπη΄ ο΄σο και η Τρα΄πεζα µπορου΄ν, ο΄ταν
προ΄κειται για προγρα΄µµατα η΄ σχε΄δια που συγχρηµατοδοτου΄νται
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ τους εκτελεστικου΄ς τους φορει΄ς και
ανταποκρι΄νονται στις προτεραιο΄τητες που καθορι΄ζονται στη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα που αναφε΄ρεται στο Κεφα΄λαιο ΙΙΙ,
να αναθε΄τουν στα κρα΄τη µε΄λη η΄ τους εκτελεστικου΄ς τους φορει΄ς
την ευθυ΄νη της διαχει΄ρισης των ενισχυ΄σεων της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης. Ωστο΄σο, η προβολη΄ της συνεισφορα΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως εξασφαλισµε΄νη. Η Επιτροπη΄
παρε΄χει χρηµατικη΄ αντιστα΄θµιση για την αναληφθει΄σα διοικητικη΄
επιβα΄ρυνση.
'Αρθρο 12
΄ σεις παρακολου΄θησης και ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε
Υποχρεω
την προ΄οδο κατα΄ τη χρησιµοποι΄ηση της ενι΄σχυσης του
9ου ΕΤΑ
1.
Η Επιτροπη΄ και η Τρα΄πεζα εξασφαλι΄ζουν, εκα΄στη στο βαθµο΄
που την αφορα΄, την παρακολου΄θηση της χρησιµοποι΄ησης της
ενι΄σχυσης η οποι΄α παρε΄χεται στα πλαι΄σια του 9ου ΕΤΑ, εκ µε΄ρους
των κρατω΄ν ΑΚΕ, των ΥΧΕ η΄ τυχο΄ν α΄λλων αποδεκτω΄ν, και την
υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το 9ο ΕΤΑ,
λαµβα΄νοντας ιδιαι΄τερα υπο΄ψη τους στο΄χους που αναφε΄ρονται στα
α΄ρθρα 55 και 56 της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και στις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις της απο΄φασης.
2.
Η Τρα΄πεζα ενηµερω΄νει περιοδικα΄ την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε
την υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους
πο΄ρους του 9ου ΕΤΑ τους οποι΄ους διαχειρι΄ζεται, συ΄µφωνα µε τις
διαδικασι΄ες που ορι΄ζονται στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς λειτουργι΄ας του επενδυτικου΄ µε΄σου. Η Επιτροπη΄ και η Τρα΄πεζα προβαι΄νουν σε στενο΄ συντονισµο΄ και συνεργασι΄α για τη στη΄ριξη της
ανα΄πτυξης του ιδιωτικου΄ τοµε΄α στα κρα΄τη ΑΚΕ.

∆ηµοσιονοµικη΄ εκτε΄λεση των σχεδι΄ων και προγραµµα΄των

3.
∆υνα΄µει των α΄ρθρων 17, 18 και 19, η Επιτροπη΄ και η
Τρα΄πεζα παρε΄χουν στα κρα΄τη µε΄λη, τα οποι΄α συνε΄ρχονται στα
πλαι΄σια της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ, πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την επιχειρησιακη΄, εθνικη΄ η΄ περιφερειακη΄ χρη΄ση των πο΄ρων του 9ου ΕΤΑ.
Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς καλυ΄πτουν επι΄σης τις ενε΄ργειες που
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το επενδυτικο΄ µε΄σο.

1.
Η Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει τη δηµοσιονοµικη΄ εκτε΄λεση των
ενεργειω΄ν που πραγµατοποιου΄νται µε τους πο΄ρους του 9ου ΕΤΑ,
υπο΄ µορφη΄ µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων, πλην των επιδοτη΄σεων
επιτοκι΄ων. Η Επιτροπη΄ προβαι΄νει σε πληρωµε΄ς συ΄µφωνα µε το
δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ στον οποι΄ο αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 31.

4.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφοι 2 και 3, η Επιτροπη΄
υποβα΄λλει στο Συµβου΄λιο προ΄ταση για την ολοκληρωµε΄νη επισκο΄πηση των επιδο΄σεων στην οποι΄α πρε΄πει να προβει΄ το Συµβου΄λιο
το 2004. Η επισκο΄πηση αυτη΄ θα επιτρε΄ψει ειδικο΄τερα την εκτι΄µηση
του βαθµου΄ υλοποι΄ησης των αναλη΄ψεων υποχρεω΄σεων και των
εκταµιευ΄σεων.

'Αρθρο 11
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'Αρθρο 13

β)

σαφη΄ς ΄ενδειξη, απο΄ µε΄ρους της Κοινο΄τητας, της ενδεικτικη΄ς
προγραµµατιζο΄µενης χρηµατοδο΄τησης που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 3 του Παραρτη΄µατος IV, της οποι΄ας µπορει΄ να τυ΄χει
η χω΄ρα η΄ η περιοχη΄ κατα΄ την πενταετη΄ περι΄οδο,

γ)

προετοιµασι΄α και θε΄σπιση ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος για την
εφαρµογη΄ της Στρατηγικη΄ς Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα/Στρατηγικη΄ς Περιφερειακη΄ς Στη΄ριξης,

δ)

διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης που καλυ΄πτει τη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα/Στρατηγικη΄ Περιφερειακη΄ς Στη΄ριξης, το
ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα και τον ο΄γκο των πο΄ρων που χορηγου΄νται για αυτο΄.

Εκτιµη΄σεις
1.
Η Επιτροπη΄ και η Τρα΄πεζα, εκα΄στη στο βαθµο΄ που την
αφορα΄, εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η ποιο΄τητα και ο αντι΄κτυπος της
οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης που χρηµατοδοτει΄ται απο΄ το 9ο ΕΤΑ,
αξιολογει΄ται πλη΄ρως απο΄ ανεξα΄ρτητους εκτιµητε΄ς ο΄σον αφορα΄
τους κυ΄ριους τοµει΄ς, τα θε΄µατα και τα µε΄σα.
2.
Με την επιφυ΄λαξη των εκτιµη΄σεων των κυρι΄ων τοµε΄ων,
θεµα΄των και µε΄σων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, τα
συγκεκριµε΄να σχε΄δια µπορου΄ν να αξιολογου΄νται απο΄ ανεξα΄ρτητους
εκτιµητε΄ς, κατα΄ περι΄πτωση. Μπορου΄ν να αναλαµβα΄νονται εκτιµη΄σεις σχεδι΄ων µε πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς και να επισηµαι΄νονται στην προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης. Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν
επι΄σης να ζητου΄ν την εκτι΄µηση σχεδι΄ου ο΄ταν εξετα΄ζεται η προ΄ταση
χρηµατοδο΄τησης στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ.
3.
'Ολες οι εκτιµη΄σεις διεξα΄γονται συ΄µφωνα µε τις βε΄λτιστες
πρακτικε΄ς εκτι΄µησης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των κριτηρι΄ων
αξιολο΄γησης και των «Αρχω΄ν για την αξιολο΄γηση της αναπτυξιακη΄ς
βοη΄θειας» τις οποι΄ες ο΄ρισε η Επιτροπη΄ Αναπτυξιακη΄ς Βοη΄θειας
του ΟΟΣΑ.
4.
Κοινοποιει΄ται στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ, η ολοκλη΄ρωση της
εκτι΄µησης, η οποι΄α, εν συνεχει΄α, µπορει΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 28,
στοιχει΄ο γ), να συζητηθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ ΕΤΑ. Τα αποτελε΄σµατα
των εκτιµη΄σεων λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ τη διαδικασι΄α ενδια΄µεσης και τελικη΄ς αναθεω΄ρησης των Στρατηγικω΄ν Συνεργασι΄ας, που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 18.

'Αρθρο 15
΄ ρα και ενδεικτικα΄ προγρα΄µΣτρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω
µατα
1.
Στην αρχη΄ της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄, η Επιτροπη΄,
µαζι΄ µε το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ και µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση
µε την Τρα΄πεζα, καταρτι΄ζουν τη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄
Χω΄ρα και το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα που τη συνοδευ΄ει, επι΄ το΄που.

2.
Η στρατηγικη΄ αυτη΄ προσδιορι΄ζεται σε συντονισµο΄ µε τις
αντιπροσωπι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ.
Ο συντονισµο΄ς αυτο΄ς:
α)

διεξα΄γεται στο µε΄τρο του δυνατου΄ µε΄σω των υφισταµε΄νων
µηχανισµω΄ν για τον συντονισµο΄ των χορηγω΄ν στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ,

β)

ει΄ναι ανοικτο΄ς στη συµµετοχη΄ των κρατω΄ν µελω΄ν τα οποι΄α
δεν διαθε΄τουν µο΄νιµη εκπροσω΄πηση στο ενδιαφερο΄µενο
κρα΄τος ΑΚΕ, καθω
΄ ς και α΄λλων χορηγω΄ν οι οποι΄οι δρουν στο
εν λο΄γω κρα΄τος ΑΚΕ. Τα κρα΄τη µε΄λη τα οποι΄α δεν ει΄ναι σε
θε΄ση να λα΄βουν µε΄ρος στο συντονισµο΄, ΄εχουν προ΄σβαση στις
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα΄ του,

γ)

γι΄νεται µε συµµετοχη΄ της Τρα΄πεζας σε θε΄µατα που αφορου΄ν
τις πρα΄ξεις της καθω΄ς και τις πρα΄ξεις του επενδυτικου΄ µε΄σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

'Αρθρο 14
Προγραµµατισµο΄ς της ενι΄σχυσης
1.
Η διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ για την παροχη΄ ενι΄σχυσης
σε κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ, διεξα΄γεται συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 ως 5 του
Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
2.
Η διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ για τη στη΄ριξη της περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας και ολοκλη΄ρωσης των κρατω΄ν ΑΚΕ, διεξα΄γεται συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 6 ως 14 του Παραρτη΄µατος IV της
Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.

15.12.2000

3.
Ο επιτο΄πιος συντονισµο΄ς δι΄νει ΄εµφαση στις κοινε΄ς αξιολογη΄σεις των αναγκω΄ν και των επιδο΄σεων και στην τοµεακη΄ ανα΄λυση,
καθω΄ς και στις προτεραιο΄τητες. Το συντονιστικο΄ εγχει΄ρηµα εξασφαλι΄ζει ο΄τι η Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα και το ενδεικτικο΄
προ΄γραµµα ει΄ναι συνεκτικα΄ µε τις πρωτοβουλι΄ες, ο΄πως τα 'Εγγραφα
Στρατηγικη΄ς για τη Μει΄ωση της Πενι΄ας και το Συνολικο΄ Πλαι΄σιο
΄ σεις που υφι΄σταται ο δια΄λογος αυτο΄ς.
Ανα΄πτυξης, στις περιπτω

3.
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος α΄ρθρου, προγραµµατισµο΄ς
σηµαι΄νει:
α)

προετοιµασι΄α και ανα΄πτυξη Στρατηγικη΄ς Συνεργασι΄ας ανα΄
Χω΄ρα Στρατηγικη΄ς Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας, βα΄σει των
ιδιαι΄τερων µεσοπρο΄θεσµων στο΄χων και στρατηγικω΄ν ανα΄πτυ΄ ρας η΄ της περιοχη΄ς,
ξης της χω

4.
Η κοινοτικη΄ στη΄ριξη υπο΄ µορφη΄ µη επιστρεπτε΄ων ενισχυ΄σεων
επικεντρω΄νεται σε περιορισµε΄νο αριθµο΄ τοµε΄ων προτεραιο΄τητας
και εξασφαλι΄ζει συµπληρωµατικο΄τητα µε ενε΄ργειες που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το ΄διο
ι το κρα΄τος ΑΚΕ, απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και απο΄
α΄λλους χορηγου΄ς.
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5.
Κα΄θε Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα, συµπεριλαµβανοµε΄νου του σχεδι΄ου ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, περιγρα΄φεται σε
΄ενα ενιαι΄ο ΄εγγραφο. Το ΄εγγραφο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο
ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς
στο πλαι΄σιο της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ. Συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 4,
παρα΄γραφος 3 και το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 4 του Παραρτη΄µατος IV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα περιλαµβα΄νει συγκεκριµε΄νες και σαφω΄ς καθορισµε΄νες δραστηριο΄τητες για
την επι΄τευξη των στο΄χων και των επιδιω΄ξεων, ιδι΄ως εκει΄νων που
µπορου΄ν να αναληφθου΄ν πριν απο΄ την προσεχη΄ αναθεω΄ρηση. Το
ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα περιλαµβα΄νει επι΄σης δει΄κτες επιπτω΄σεων
και δεσµευ΄σεις τοµεακη΄ς πολιτικη΄ς καθω΄ς και χρονοδια΄γραµµα
υλοποι΄ηση΄ς και αναθεω΄ρηση΄ς του, ο΄σον αφορα΄ ιδι΄ως τις αναλη΄ψεις
υποχρεω΄σεων και τις εκταµιευ΄σεις πο΄ρων.
Η Τρα΄πεζα λαµβα΄νει µε΄ρος στην εν λο΄γω ανταλλαγη΄ απο΄ψεων. Η
Επιτροπη΄ ΕΤΑ διατυπω΄νει τη γνω΄µη της για το σχε΄διο περιεχο΄µενο
του εγγρα΄φου, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 27.
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Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ διατυπω΄νει τη γνω΄µη της, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 27, σχετικα΄ µε τη µε΄θοδο που χρησιµοποιει΄ται για την εφαρµογη΄ των γενικω΄ν κριτηρι΄ων για την κατανοµη΄
των πο΄ρων, ο΄πως παρουσια΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄.

'Αρθρο 17
΄ ρηση των ενδεικτικω
΄ ν προγραµµα΄των
Ετη΄σια αναθεω
1.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 4 του Παραρτη΄µατος
ΙV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η ετη΄σια επιχειρησιακη΄ αναθεω΄ρηση
κα΄θε ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, πραγµατοποιει΄ται απο΄ την
Επιτροπη΄ σε συνεργασι΄α µε κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ και σε στενο΄
συντονισµο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη. Ζητει΄ται η γνω
΄ µη της Τρα΄πεζας
σχετικα΄ µε θε΄µατα που αφορου΄ν τις πρα΄ξεις της καθω΄ς και τις
πρα΄ξεις του επενδυτικου΄ µε΄σου.

6.
Το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα εγκρι΄νεται στη συνε΄χεια µε κοινη΄
συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους
ΑΚΕ και, αφου΄ εγκριθει΄, ει΄ναι δεσµευτικο΄ το΄σο για την Επιτροπη΄
ο΄σο και για το δικαιου΄χο κρα΄τος ΑΚΕ. Μετα΄ την οριστικοποι΄ηση,
η Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα και το ενδεικτικο΄ της
προ΄γραµµα, διαβιβα΄ζονται στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ προς ενηµε΄ρωση.

2.
Η ετη΄σια αναθεω΄ρηση κα΄θε προγρα΄µµατος δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νει τις 60 ηµε΄ρες. Η Επιτροπη΄, η Τρα΄πεζα και τα κρα΄τη
µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τη
διαδικασι΄α ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο
3, προκειµε΄νου να τηρηθει΄ η προθεσµι΄α αυτη΄.

Εα΄ν η Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα και το ενδεικτικο΄
προ΄γραµµα, επι΄ των οποι΄ων η Επιτροπη΄ ΕΤΑ ΄εδωσε γνω΄µη,
τροποποιηθου΄ν ουσιαστικα΄ πριν υπογρα΄ψει το συγκεκριµε΄νο
κρα΄τος ΑΚΕ, η αναθεωρηµε΄νη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα
και το αναθεωρηµε΄νο ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα υποβα΄λλονται στην
εν λο΄γω Επιτροπη΄ για νε΄α γνω΄µη.

3.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εξετα΄ζει, κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου
΄ ρηση βα΄σει εγγρα΄φου το
των 60 ηµερω΄ν, αυτη΄ την ετη΄σια αναθεω
οποι΄ο υποβα΄λλει η Επιτροπη΄.

7.
Η Επιτροπη΄, η Τρα΄πεζα και τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν ο΄λα
τα αναγκαι΄α µε΄τρα, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τη διαδικασι΄α ανταλλαγη΄ς
απο΄ψεων που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 5, ω΄στε να εξασφαλισθει΄ ο΄τι η κατα΄ρτιση της Στρατηγικη΄ς Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα και
του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος ΄εχει ολοκληρωθει΄ εντο΄ς του
συντοµο΄τερου δυνατου΄ διαστη΄µατος. Εκτο΄ς απο΄ εξαιρετικε΄ς
περιστα΄σεις, η διαδικασι΄α αυτη΄ ολοκληρω΄νεται εντο΄ς δω΄δεκα
µηνω΄ν απο΄ την υπογραφη΄ της Συµφωνι΄ας Εταιρικη΄ς Σχε΄σης.

'Αρθρο 16
Κατανοµη΄ πο΄ρων
Κατα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄ που αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 1 και 8 του Παραρτη΄µατος IV της Συµφωνι΄ας
ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει, βα΄σει των κριτηρι΄ων που προσδιορι΄ζονται στα α΄ρθρα 3 και 9 του Παραρτη΄µατος ΙV της εν λο΄γω
Συµφωνι΄ας, την ενδεικτικη΄ χρηµατοδο΄τηση η οποι΄α χορηγει΄ται
απο΄ τους πο΄ρους που προσδιορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος
1, στοιχει΄ο α), υπο΄ ι) και στοιχει΄ο β), για κα΄θε χω΄ρα και περιοχη΄
ΑΚΕ, στην οποι΄α βασι΄ζεται η διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄. Τα
δυ΄ο στοιχει΄α της χρηµατοδο΄τησης που χορηγει΄ται σε κα΄θε χω΄ρα
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2 του Παραρτη΄µατος IV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, προσδιορι΄ζονται στα πλαι΄σια αυτα΄.
Η Επιτροπη΄ ενηµερω΄νει την Επιτροπη΄ ΕΤΑ για τη χρηµατοδο΄τηση
αυτη΄ καθω΄ς και για οιαδη΄ποτε δια΄ταξη που ΄εχει θεσπισθει΄συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 4 του Παραρτη΄µατος IV.

4.
Η ετη΄σια αναθεω΄ρηση ολοκληρω΄νεται απο΄ την Επιτροπη΄ και
το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος ΑΚΕ. Τα τελικα΄ αποτελε΄σµατα της
΄ ρησης διαβιβα΄ζονται στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ, προς
ετη΄σιας αναθεω
ενηµε΄ρωση.

'Αρθρο 18
΄ ρηση της Στρατηγικη΄ς ΣυνεργαΕνδια΄µεση και τελικη΄ αναθεω
΄ ρα
σι΄ας ανα΄ Χω
1.
Ενδιαµε΄σως και στο τε΄λος της περιο΄δου εφαρµογη΄ς του
χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, η διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης
επεκτει΄νεται, συ΄µφωνα µε τους λεπτοµερει΄ς κανο΄νες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6 και στο α΄ρθρο 11 του
Παραρτη΄µατος IV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, προκειµε΄νου να περιλα΄βει αναθεω΄ρηση και προσαρµογη΄ της Στρατηγικη΄ς Συνεργασι΄ας
ανα΄ Χω΄ρα και του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος για την προσεχη΄
πενταετι΄α. Οι αναθεωρη΄σεις αυτε΄ς συνιστου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος
της διαδικασι΄ας προγραµµατισµου΄ και περιλαµβα΄νουν, ως βασικο΄
στοιχει΄ο, αξιολο΄γηση του αντι΄κτυπου της κοινοτικη΄ς συνεργασι΄ας
για την ανα΄πτυξη σε σχε΄ση µε τους στο΄χους και τους δει΄κτες που
ορι΄ζονται στη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα.
Η ενδια΄µεση και η τελικη΄ αναθεω΄ρηση για κα΄θε κρα΄τος ΑΚΕ
πραγµατοποιου΄νται απο΄ την Επιτροπη΄ και το ενδιαφερο΄µενο
κρα΄τος ΑΚΕ, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη που
εκπροσωπου΄νται στο εν λο΄γω κρα΄τος ΑΚΕ. Ζητει΄ται η γνω΄µη της
Τρα΄πεζας για θε΄µατα σχετικα΄ µε τις πρα΄ξεις της και µε τις πρα΄ξεις
του επενδυτικου΄ µε΄σου.
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2.
Η ενδια΄µεση και η τελικη΄ αναθεω΄ρηση µπορου΄ν να οδηγη΄σουν την Επιτροπη΄ να προτει΄νει αναθεω΄ρηση της κατανοµη΄ς των
πο΄ρων για την επο΄µενη πενταετι΄α, µε βα΄ση τις τρε΄χουσες ανα΄γκες
και τις επιδο΄σεις του ενδιαφεροµε΄νου κρα΄τους ΑΚΕ.

3.
Οι αναθεωρη΄σεις ενδιαµε΄σως και στο τε΄λος της περιο΄δου
εφαρµογη΄ς του χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ενδεχο΄µενης αναθεω΄ρησης της κατανοµη΄ς των πο΄ρων,
ολοκληρω΄νονται εντο΄ς συνολικη΄ς περιο΄δου 90 ηµερω΄ν. Η
Επιτροπη΄, η Τρα΄πεζα και τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α
µε΄τρα, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τη διαδικασι΄α της γνωµοδο΄τησης της
Επιτροπη΄ς ΕΤΑ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4, προκειµε΄νου
να τηρηθει΄ η προθεσµι΄α αυτη΄.

4.
Εντο΄ς της προθεσµι΄ας που προβλε΄πεται για την ενδια΄µεση
και την τελικη΄ αναθεω΄ρηση, η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εκφε΄ρει τη γνω΄µη
της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 27, µετα΄ απο΄ εξε΄ταση του εγγρα΄φου
το οποι΄ο υποβα΄λλει η Επιτροπη΄, σχετικα΄ µε:
α)

τα συµπερα΄σµατα της ενδια΄µεσης η΄ της τελικη΄ς αναθεω΄ρησης,
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4.
Το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα εγκρι΄νεται εν συνεχει΄α µε κοινη΄
συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του η΄ των δεο΄ντως εξουσιοδοτηµε΄νων περιφερειακω΄ν οργανισµω΄ν η΄, απουσι΄α τε΄τοιας εντολη΄ς,
των Εθνικω΄ν ∆ιατακτω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ της υπο΄ εξε΄ταση περιοχη΄ς.
Το ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα, ο΄ταν εγκριθει΄, καθι΄σταται δεσµευτικο΄
το΄σο για την Κοινο΄τητα ο΄σο και για τα δικαιου΄χα κρα΄τη.
5.
Η ενδια΄µεση και η τελικη΄ αναθεω΄ρηση της Στρατηγικη΄ς
Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας και του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος
που τη συνοδευ΄ει, πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 του
Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ. Κατα΄ τη διαδικασι΄α
αναθεω΄ρησης, η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εκφε΄ρει τη γνω΄µη της συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 27, µετα΄ απο΄ εξε΄ταση συνοπτικου΄
εγγρα΄φου το οποι΄ο υποβα΄λλει η Επιτροπη΄. Μετα΄ απο΄ τις συζητη΄σεις της Επιτροπη΄ς αυτη΄ς, η διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης ολοκληρω΄νεται µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και της η΄ των δεο΄ντως εξουσιοδοτηµε΄νων
περιφερειακω΄ν οργανω΄σεων η΄, απουσι΄α τε΄τοιας εντολη΄ς, των
Εθνικω΄ν ∆ιατακτω΄ν των κρατω΄ν ΑΚΕ της υπο΄ εξε΄ταση περιοχη΄ς. Τα
τελικα΄ αποτελε΄σµατα της αναθεω΄ρησης συντα΄σσονται σε
συνοπτικη΄ µορφη΄ και διαβιβα΄ζονται στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ προς
ενηµε΄ρωση.

β)

τη Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα και το ενδεικτικο΄ της
προ΄γραµµα,

6.
Η ενδια΄µεση και η τελικη΄ αναθεω΄ρηση µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν αναθεω΄ρηση της κατανοµη΄ς των πο΄ρων µε βα΄ση τις
πραγµατικε΄ς ανα΄γκες και τις επιδο΄σεις της ενδιαφερο΄µενης περιοχη΄ς ΑΚΕ.

γ)

προ΄ταση την οποι΄α υποβα΄λλει η Επιτροπη΄ για την κατανοµη΄
των πο΄ρων.

'Αρθρο 20
Αναθεωρη΄σεις σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις

'Αρθρο 19
Περιφερειακα΄ προγρα΄µµατα

1.
H προετοιµασι΄α της Στρατηγικη΄ς Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας και του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος που τη συνοδευ΄ει,
πραγµατοποιει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ και απο΄ τους δεο΄ντως εξουσιοδοτηµε΄νους περιφερειακου΄ς οργανισµου΄ς η΄, απουσι΄α τε΄τοιου
ει΄δους εντολη΄ς, απο΄ τους Εθνικου΄ς ∆ιατα΄κτες των κρατω΄ν ΑΚΕ
στην υπο΄ εξε΄ταση περιοχη΄. Σε περι΄πτωση διορισµου΄ Περιφερειακου΄
∆ιατα΄κτη, η προετοιµασι΄α της Στρατηγικη΄ς Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας και του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, πραγµατοποιει΄ται σε
συντονισµο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη.

Σε εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις στις οποι΄ες αναφε΄ρονται τα α΄ρθρα 72
και 73 της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η αναθεω΄ρηση της Στρατηγικη΄ς
Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ κατο΄πιν
αιτη΄σεως ει΄τε του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους ΑΚΕ ει΄τε της Επιτροπη΄ς. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, εφαρµο΄ζεται η διαδικασι΄α αναθεω΄ρησης που προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 18 της παρου΄σας Συµφωνι΄ας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 4 του Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας
ΑΚΕ-ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2.
Στο συντονισµο΄ αυτο΄, συµµετε΄χει η Τρα΄πεζα για θε΄µατα που
αφορου΄ν τις πρα΄ξεις της και τις πρα΄ξεις του επενδυτικου΄ µε΄σου.

3.
Η Στρατηγικη΄ Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας και το σχε΄διο
ενδεικτικου΄ της προγρα΄µµατος εκτι΄θενται σε ΄ενα ενιαι΄ο ΄εγγραφο.
Το ΄εγγραφο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και της Επιτροπη΄ς, στο πλαι΄σιο της
Επιτροπη΄ς ΕΤΑ. Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εκφε΄ρει τη γνω΄µη της σχετικα΄
µε το σχε΄διο Στρατηγικη΄ς Περιφερειακη΄ς Συνεργασι΄ας και το
ενδεικτικο΄ της προ΄γραµµα, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του
α΄ρθρου 27, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23
παρα΄γραφος 1.

'Αρθρο 21
Επιτροπη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης
1.
Συγκροτει΄ται παρα΄ τη Επιτροπη΄, µια επιτροπη΄ (εφεξη΄ς
καλου΄µενη «Επιτροπη΄ ΕΤΑ»), η οποι΄α απαρτι΄ζεται απο΄ Αντιπροσω΄΄ ν µελω΄ν, για τους πο΄ρους του
πους των Κυβερνη΄σεων των κρατω
Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης που αυτη΄ διαχειρι΄ζεται. Της
Επιτροπη΄ς ΕΤΑ προεδρευ΄ει αντιπρο΄σωπος της Επιτροπη΄ς και η
γραµµατει΄α της εξασφαλι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄. Στις εργασι΄ες
της, συµµετε΄χει αντιπρο΄σωπος της Τρα΄πεζας.
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2.
Το Συµβου΄λιο, αποφασι΄ζοντας οµο΄φωνα, θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ.

γ)

3.
Στα πλαι΄σια της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ, οι ψη΄φοι των κρατω΄ν µελω΄ν
σταθµι΄ζονται ως εξη΄ς:
Κρα΄τος µε΄λος

9

∆ανι΄α

5

Γερµανι΄α

50

Ελλα΄δα

4

Ισπανι΄α

13

Γαλλι΄α

52

Ιρλανδι΄α

1.

'Οσον αφορα΄ τον προγραµµατισµο΄, η Επιτροπη΄ ΕΤΑ:

α)

εκφε΄ρει τη γνω
΄ µη της σχετικα΄ µε την εξε΄ταση που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 15 παρα΄γραφοι 5 και 6, δευ΄τερο εδα΄φιο, στο
α΄ρθρο 16 δευ΄τερο εδα΄φιο, στο α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 4, και
στο α΄ρθρο 19 παρα΄γραφοι 3 και 5 συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
του α΄ρθρου 27,

β)

εξετα΄ζει τα συµπερα΄σµατα των ετησι΄ων αναθεωρη΄σεων που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17, παρα΄γραφος 3.

27

Λουξεµβου΄ργο

1

Κα΄τω Χω΄ρες

12

Αυστρι΄α

6

Πορτογαλι΄α

3

Φινλανδι΄α

4

Σουηδι΄α

6

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

27

4.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ αποφασι΄ζει µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α 145
ψη΄φων, που αντιστοιχου΄ν σε ευνοϊκη΄ ψη΄φο οκτω΄ τουλα΄χιστον
κρατω΄ν µελω΄ν.
5.
Η στα΄θµιση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3 και η ειδικη΄
πλειοψηφι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4 τροποποιου΄νται,
µε οµο΄φωνη απο΄φαση του Συµβουλι΄ου, στην περι΄πτωση που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4.
'Αρθρο 22
Αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ
1.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ επικεντρω΄νει τις εργασι΄ες της στα ουσιαστικα΄ ζητη΄µατα της συνεργασι΄ας για την ανα΄πτυξη, σε εθνικο΄ και
περιφερειακο΄ επι΄πεδο. Για λο΄γους συνοχη΄ς, συντονισµου΄ και
συµπληρωµατικο΄τητας, η Επιτροπη΄ ΕΤΑ παρακολουθει΄ την εφαρµογη΄ των αναπτυξιακω΄ν στρατηγικω΄ν που υιοθετου΄νται απο΄ την
Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της.
2.

Τα καθη΄κοντα της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ καλυ΄πτουν τρι΄α επι΄πεδα:

α)

τον προγραµµατισµο΄ της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης και τις αναθεωρη΄σεις προγραµµατισµου΄ που επικεντρω΄νονται, ειδικο΄τερα, στις εθνικε΄ς και περιφερειακε΄ς στρατηγικε΄ς, καθω΄ς
και τον προσδιορισµο΄ σχεδι΄ων και προγραµµα΄των·

β)

Προγραµµατισµο΄ς, προσδιορισµο΄ς, συµπληρωµατικο΄τητα
και συνοχη΄

2

Ιταλι΄α

την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των τοµεακω΄ν πτυχω΄ν, των διατοµεακω΄ν θεµα΄των, και της λειτουργι΄ας του επιτο΄πιου συντονισµου΄.

'Αρθρο 23

Ψη΄φοι

Βε΄λγιο
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τη συµµετοχη΄ στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων σχετικα΄ µε
τη χρηµατοδο΄τηση απο΄ τους πο΄ρους του Ευρωπαϊκου΄
Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης, και

2.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εξετα΄ζει επι΄σης τη συνοχη΄ και τη συµπληρωµατικο΄τητα µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν ενισχυ΄σεων και ενισχυ΄σεων απο΄
µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν. Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η
διαφα΄νεια και η συνοχη΄ µεταξυ΄ ενεργειω΄ν συνεργασι΄ας και να
βελτιωθει΄ η συµπληρωµατικο΄τητα µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν δρα΄σεων και
διµερου΄ς ενι΄σχυσης, η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει στα κρα΄τη µε΄λη και
τους επι΄ το΄που αντιπροσω΄πους τους, τα σηµειω΄µατα στα οποι΄α
προσδιορι΄ζονται τα σχε΄δια εντο΄ς ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ τη λη΄ψη
απο΄φασης για την εκτι΄µηση΄ τους. Τα σηµειω΄µατα αυτα΄ ενηµερω΄νονται τακτικα΄ και αποστε΄λλονται στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ, στα
κρα΄τη µε΄λη και στους επι΄ το΄που αντιπροσω΄πους τους.
3.
Για λο΄γους συµπληρωµατικο΄τητας, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
ενηµερω΄νει συστηµατικα΄ την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητες συνεργασι΄ας τις οποι΄ες αναλαµβα΄νει, η΄ προτι΄θεται να αναλα΄βει,
σε κα΄θε συγκεκριµε΄νη χω΄ρα. Κατα΄ την εκπο΄νηση της πρω΄της
Στρατηγικη΄ς Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα, παρε΄χονται πληροφορι΄ες
σχετικα΄ µε τη διµερη΄ ενι΄σχυση, οι οποι΄ες ενηµερω΄νονται τουλα΄χιστον µε την ευκαιρι΄α της ετη΄σιας αναθεω΄ρησης.

'Αρθρο 24
Προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης για τις οποι΄ες η Επιτροπη΄ ΕΤΑ
΄ µη της
δι΄νει τη γνω
1.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ δι΄νει τη γνω΄µη της, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 27, σχετικα΄ µε:
α)

τις προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης σχεδι΄ων η΄ προγραµµα΄των
υ΄ψους α΄νω των 8 εκατοµµ. ευρω΄ η΄ που αντιπροσωπευ΄ουν
ποσο΄ α΄νω του 25 % του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος,

β)

τις προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
9.
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2.

Προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης υ΄ψους:

α)

α΄νω των 15 εκατοµµ. ευρω΄ η΄ που αντιπροσωπευ΄ουν ποσο΄
α΄νω του 25 % του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, εγκρι΄νονται
µε την προφορικη΄ διαδικασι΄α,

β)

µεταξυ΄ 8 και 15 εκατοµµ. ευρω΄, εγκρι΄νονται µε τη γραπτη΄
διαδικασι΄α.

3.
Η Επιτροπη΄ εξουσιοδοτει΄ται να εγκρι΄νει πρα΄ξεις υ΄ψους
κατω΄τερου η΄ ΄σου
ι
προς 8 εκατοµµ. ευρω΄ που αντιπροσωπευ΄ουν
ποσο΄ κα΄τω του 25 % του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, χωρι΄ς να
ζητα΄ προηγουµε΄νως τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ. Κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος µπορει΄ να ζητη΄σει οι πρα΄ξεις που εγκρι΄νονται α΄µεσα απο΄
την Επιτροπη΄, να εξετα΄ζονται σε µελλοντικη΄ συνεδρι΄αση της
Επιτροπη΄ς ΕΤΑ. Για πρα΄ξεις υ΄ψους:
α)

µεταξυ΄ 2 και 8 εκατοµµ. ευρω΄, η Επιτροπη΄ παρε΄χει στην
Επιτροπη΄ ΕΤΑ εκ των προτε΄ρων πληροφο΄ρηση, συ΄µφωνα µε
τα κριτη΄ρια που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 5, τουλα΄χιστον δυ΄ο εβδοµα΄δες προτου΄ ληφθει΄ η απο΄φαση,

β)

µεταξυ΄ 500 000 και 2 εκατοµµ. ευρω΄, η Επιτροπη΄ παρε΄χει
στην Επιτροπη΄ ΕΤΑ συνοπτικη΄ εκ των προτε΄ρων πληροφο΄ρηση, τουλα΄χιστον δυ΄ο εβδοµα΄δες προτου΄ ληφθει΄ η
απο΄φαση,

γ)

κα΄τω των 500 000 ευρω΄, η Επιτροπη΄ ενηµερω΄νει την
Επιτροπη΄ ΕΤΑ µετα΄ τη λη΄ψη της απο΄φαση΄ς της.

4.
Η Επιτροπη΄ εξουσιοδοτει΄ται επι΄σης να εγκρι΄νει, χωρι΄ς να
ζητη΄σει τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ, τις συµπληρωµατικε΄ς
αναλη΄ψεις υποχρεω΄σεων που απαιτου΄νται για την κα΄λυψη αναµενο΄µενων η΄ πραγµατοποιηθεισω΄ν δηµοσιονοµικω΄ν υπερβα΄σεων στα
πλαι΄σια σχεδι΄ου η΄ προγρα΄µµατος αναφεροµε΄νου στην παρα΄γραφο
1, σηµει΄α α) και β), ο΄ταν η υπε΄ρβαση η΄ το προ΄σθετο ποσο΄ που
απαιτει΄ται δεν υπερβαι΄νει το 20 % της αρχικη΄ς ανα΄ληψης
υποχρε΄ωσης που καθορι΄ζεται στην απο΄φαση χρηµατοδο΄τησης,
η΄/και 5 εκατοµµ. ευρω΄, και δεν συνεπα΄γεται ουσιαστικη΄ τροποποι΄ηση του σχεδι΄ου.
5.
Στις προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης για τις οποι΄ες γι΄νεται λο΄γος
στην παρα΄γραφο 1 και στην παρα΄γραφο 3 στοιχει΄ο α) αναφε΄ρονται
ειδικο΄τερα:
α)

η συνα΄φεια των σχεδι΄ων η΄ προγραµµα΄των µε την ανα΄πτυξη
της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας η΄ των ενδιαφερο΄µενων χωρω΄ν και
µε την επι΄τευξη των στο΄χων που περιε΄χονται στη Στρατηγικη΄
Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα η΄ τη Στρατηγικη΄ Περιφερειακη΄ς
Συνεργασι΄ας,

β)

ο αναµενο΄µενος αντι΄κτυπος των εν λο΄γω σχεδι΄ων και προγραµµα΄των και η σκοπιµο΄τητα΄ τους, καθω΄ς και τα σκοπου΄µενα µε΄τρα για την εξασφα΄λιση της βιωσιµο΄τητα΄ς τους, ο΄ταν
θα ΄εχει τερµατισθει΄ η κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση.

Στις προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης προσδιορι΄ζονται επι΄σης οι διαδικασι΄ες και το χρονοδια΄γραµµα εκτε΄λεση΄ς τους, καθω΄ς και βασικοι΄
δει΄κτες για την αξιολο΄γηση της επι΄τευξης των αναµενο΄µενων
στο΄χων και αποτελεσµα΄των. Επι΄σης, αναφε΄ρεται πω΄ς τα διδα΄γµατα
τα οποι΄α αποκοµι΄σθηκαν απο΄ προηγου΄µενες δοκιµε΄ς και προγρα΄µµατα συνε΄βαλαν και ελη΄φθησαν υπο΄ψη στην ανα΄πτυξη του
προγρα΄µµατος και πω΄ς οργανω΄νεται ο συντονισµο΄ς µεταξυ΄
χορηγω΄ν στην ενδιαφερο΄µενη χω΄ρα η΄ στις ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες.

15.12.2000

'Αρθρο 25
Χρηµατοδο΄τηση επει΄γουσας βοηθει΄ας απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Ταµει΄ο Ανα΄πτυξης
1.
Η ανθρωπιστικη΄ βοη΄θεια και η βοη΄θεια ΄εκτακτης ανα΄γκης
χορηγου΄νται συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 72 και 73 της Συµφωνι΄ας
ΑΚΕ-ΕΚ και του αντι΄στοιχου α΄ρθρου της απο΄φασης. Εα΄ν δεν ει΄ναι
δυνατη΄ η χρηµατοδο΄τηση απο΄ τον προϋπολογισµο΄, η βοη΄θεια
αυτη΄ χρηµατοδοτει΄ται απο΄ τους πο΄ρους για το 9ο ΕΤΑ, που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο α), υπο΄ i).
2.
Αιφνι΄διες και απρο΄βλεπτες ανθρωπιστικε΄ς, οικονοµικε΄ς και
κοινωνικε΄ς δυσκολι΄ες, ΄εκτακτου χαρακτη΄ρα, που προκυ΄πτουν απο΄
θεοµηνι΄ες, καταστροφε΄ς οφειλο΄µενες στον α΄νθρωπο, ο΄πως πο΄λεµοι
και α΄λλες συγκρου΄σεις η΄ εξαιρετικε΄ς περιστα΄σεις µε παρο΄µοιες
συνε΄πειες, µπορου΄ν να θεωρου΄νται ως καταστα΄σεις ΄εκτακτης
ανα΄γκης. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, η Επιτροπη΄ εξουσιοδοτει΄ται να
λαµβα΄νει α΄µεσα αποφα΄σεις, για ποσα΄ υ΄ψους ΄εως 10 εκατοµµ. ευρω΄. Η εφαρµογη΄ της βοη΄θειας αυτη΄ς περιορι΄ζεται σε
ανω΄τατη δια΄ρκεια ΄εξι µηνω΄ν.
3.

Για ιδιαι΄τερα επει΄γουσες δρα΄σεις, η Επιτροπη΄:

—

λαµβα΄νει απο΄φαση,

—

ενηµερω΄νει τα κρα΄τη µε΄λη γραπτω΄ς εντο΄ς προθεσµι΄ας
48 ωρω΄ν,

—

υποβα΄λλει ΄εκθεση σχετικα΄ µε την απο΄φαση΄ της στην επο΄µενη
συνεδρι΄αση της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ κατα΄ την οποι΄α και προβα΄λλει, ιδι΄ως, τους λο΄γους για τους οποι΄ους προσε΄φυγε στη
διαδικασι΄α του κατεπει΄γοντος.

'Αρθρο 26
Συνολικε΄ς εγκρι΄σεις
1.
Συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται για τις
προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης στο α΄ρθρο 24, παρα΄γραφοι 1 ως 3
και προκειµε΄νου να επιταχυνθου΄ν οι διαδικασι΄ες, η Επιτροπη΄
εξουσιοδοτει΄ται να χορηγει΄, µετα΄ απο΄ ποιοτικη΄ και ποσοτικη΄
εκτι΄µηση, συνολικε΄ς εγκρι΄σεις που καλυ΄πτουν συνολικα΄ ποσα΄
εφο΄σον προ΄κειται για τη χρηµατοδο΄τηση δραστηριοτη΄των που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 16, παρα΄γραφος 7 του Παραρτη΄µατος ΙV.
2.
Οι συνολικε΄ς εγκρι΄σεις µπορου΄ν επι΄σης να χρησιµοποιου΄νται
για τις επιδοτη΄σεις επιτοκι΄ων, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του
α΄ρθρου 30.
3.
Στις εν λο΄γω προτα΄σεις χρηµατοδο΄τησης, πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται οι στο΄χοι και, εφο΄σον ενδει΄κνυται, η σκοπου΄µενη επι΄πτωση
της συνεισφορα΄ς της Κοινο΄τητας, η βιωσιµο΄τητα των δραστηριοτη΄των, οι προηγου΄µενες εµπειρι΄ες και οι προηγηθει΄σες αξιολογη΄σεις
καθω΄ς επι΄σης και ο συντονισµο΄ς µε α΄λλους χορηγου΄ς.

15.12.2000
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'Αρθρο 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ιαδικασι΄α λη΄ψης των αποφα΄σεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

1.
Στις περιπτω΄σεις ο΄που η Επιτροπη΄ ΕΤΑ καλει΄ται να δω΄σει τη
γνω΄µη της, η Επιτροπη΄ της υποβα΄λλει σχε΄διο των ληπτε΄ων µε΄τρων.

'Αρθρο 29
Η Επιτροπη΄ Επενδυτικου΄ Με΄σου

2.
Η Επιτροπη΄ ΕΤΑ εκφε΄ρει τη γνω
΄ µη της συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις του α΄ρθρου 21 και τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της, που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 21, παρα΄γραφος 2.
3.
Μετα΄ την ΄εκδοση της γνω΄µης της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ, η Επιτροπη΄
λαµβα΄νει µε΄τρα τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται α΄µεσα. Εα΄ν η Επιτροπη΄
αποφασι΄σει να µην ακολουθη΄σει τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς ΕΤΑ η΄
εα΄ν η Επιτροπη΄ ΕΤΑ δεν ΄εδωσε θετικη΄ γνω΄µη, η Επιτροπη΄ ει΄τε
αποσυ΄ρει την προ΄ταση ει΄τε, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, υποβα΄λλει
την προ΄ταση στο Συµβου΄λιο. Το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει σχετικα΄,
µε την ΄δια
ι
διαδικασι΄α ψηφοφορι΄ας, ο΄πως και η Επιτροπη΄ ΕΤΑ,
εντο΄ς προθεσµι΄ας η οποι΄α δεν υπερβαι΄νει, κατα΄ γενικο΄ κανο΄να,
τους δυ΄ο µη΄νες.
4.
Στην περι΄πτωση που το µε΄τρο που ΄εχει υποβληθει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄ στο Συµβου΄λιο, συνι΄σταται σε προ΄ταση χρηµατοδο΄τησης, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24, παρα΄γραφος 1, η΄ σε συνολικη΄
΄εγκριση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 26, το η΄ αναφερο΄µενα τα
κρα΄τη ΑΚΕ λαµβα΄νουν ειδοποι΄ηση συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16 του
Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας Εταιρικη΄ς Σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ. Η
Κοινο΄τητα, στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, δεν λαµβα΄νει τελικη΄ απο΄φαση
πριν απο΄ τη λη΄ξη της περιο΄δου των 60 ηµερω΄ν που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 16, παρα΄γραφος 5 του Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας
Εταιρικη΄ς Σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ.

'Αρθρο 28

1.
Συγκροτει΄ται, υπο΄ την αιγι΄δα της Τρα΄πεζας, επιτροπη΄
(εφεξη΄ς καλου΄µενη «Επιτροπη΄ ΕΜ») που αποτελει΄ται απο΄ αντιπροσω΄πους των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και αντιπρο΄σωπο της
Επιτροπη΄ς. Κα΄θε κυβε΄ρνηση διορι΄ζει ΄εναν αντιπρο΄σωπο και ΄εναν
αναπληρωτη΄. Η Επιτροπη΄ ενεργει΄ µε τον ΄διο
ι
τρο΄πο για τον
αντιπρο΄σωπο΄ της. Προκειµε΄νου να διατηρηθει΄ η συνε΄χεια, ο
Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς ΕΜ εκλε΄γεται απο΄ και µεταξυ΄ των µελω΄ν
της Επιτροπη΄ς ΕΜ για περι΄οδο δυ΄ο ετω΄ν. Η Τρα΄πεζα εξασφαλι΄ζει
τη γραµµατει΄α της Επιτροπη΄ς και της διαθε΄τει υπηρεσι΄ες στη΄ριξης.
Μο΄νο τα µε΄λη της Επιτροπη΄ς ΕΜ, που διορι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη
µε΄λη, η΄ οι αναπληρωτε΄ς τους, συµµετε΄χουν στην ψηφοφορι΄α.
2.
Το Συµβου΄λιο θεσπι΄ζει, οµο΄φωνα, τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄
της Επιτροπη΄ς ΕΜ, βα΄σει προ΄τασης που καταρτι΄ζει η Τρα΄πεζα,
΄επειτα απο΄ διαβου΄λευση µε την Επιτροπη΄.
3.
Η Επιτροπη΄ ΕΜ αποφασι΄ζει µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α. Οι ψη΄φοι
σταθµι΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 21.
4.
Η Επιτροπη΄ ΕΜ συνεδρια΄ζει τουλα΄χιστον τε΄σσερις φορε΄ς
ετησι΄ως. Προ΄σθετες συνεδρια΄σεις µπορου΄ν να συγκαλου΄νται ΄επειτα
απο΄ αι΄τηµα της Τρα΄πεζας η΄ των µελω΄ν της Επιτροπη΄ς, συ΄µφωνα
µε τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄. Επιπλε΄ον, η Επιτροπη΄ ΕΜ µπορει΄ να
γνωµοδοτει΄ µε τη γραπτη΄ διαδικασι΄α για θε΄µατα που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 30, παρα΄γραφος 2.

Παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς
'Οσον αφορα΄ την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της συνεργασι΄ας, η Επιτροπη΄ ΕΤΑ συζητα΄:
α)

γενικα΄ θε΄µατα ανα΄πτυξης, ο΄ταν συνδε΄ονται µε την εφαρµογη΄
του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Ανα΄πτυξης,

β)

τοµεακε΄ς στρατηγικε΄ς τις οποι΄ες καταρτι΄ζει η Επιτροπη΄, σε
΄ ν µελω΄ν, ο΄ταν η
συνεργασι΄α µε εµπειρογνω΄µονες των κρατω
συζη΄τηση αυτη΄ κρι΄νεται απαραι΄τητη για την εξασφα΄λιση της
συνοχη΄ς της κοινοτικη΄ς αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς,

'Αρθρο 30
Αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς ΕΜ, της Τρα΄πεζας και της
Επιτροπη΄ς
1.

Η Επιτροπη΄ ΕΜ εγκρι΄νει:

1)

τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς λειτουργι΄ας του µε΄σου και τις
προτα΄σεις για την αναθεω΄ρηση΄ τους,

γ)

αποτελε΄σµατα εκτιµη΄σεων των ανα΄ χω΄ρα η΄ τοµε΄α, στρατηγικω΄ν, προγραµµα΄των, σχεδι΄ων η΄ οιονδη΄ποτε α΄λλων εκτιµη΄σεων, οι οποι΄ες κρι΄νεται ο΄τι ενδιαφε΄ρουν την Επιτροπη΄
ΕΤΑ,

2)

τις επενδυτικε΄ς στρατηγικε΄ς και τα σχε΄διο δραστηριοτη΄των
του µε΄σου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των δεικτω΄ν επιδο΄σεων,
βα΄σει των στο΄χων της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και των γενικω΄ν
αρχω΄ν της αναπτυξιακη΄ς πολιτικη΄ς της Κοινο΄τητας,

δ)

ενδια΄µεση αξιολο΄γηση σχεδι΄ων και προγραµµα΄των, ο΄ταν
ζητει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄ ΕΤΑ, κατα΄ την ΄εγκριση των
προτα΄σεων χρηµατοδο΄τησης, η΄ ο΄ταν η εκτι΄µηση αυτη΄ επιφε΄ρει ουσιαστικε΄ς τροποποιη΄σεις του σχετικου΄ σχεδι΄ου η΄
προγρα΄µµατος.

3)

τις ετη΄σιες εκθε΄σεις του επενδυτικου΄ µε΄σου,

4)

οποιοδη΄ποτε ΄εγγραφο γενικη΄ς πολιτικη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εκθε΄σεων εκτιµη΄σεων, που αφορα΄ το επενδυτικο΄
µε΄σο.
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2.

Εξα΄λλου, η Επιτροπη΄ ΕΜ γνωµοδοτει΄ για:

1)

προτα΄σεις για τη χορη΄γηση επιδο΄τησης επιτοκι΄ου, δυνα΄µει
του α΄ρθρου 2, παρα΄γραφος 7 και του α΄ρθρου 4, παρα΄γραφος
2 του Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας. Στην περι΄πτωση
αυτη΄, η Επιτροπη΄ γνωµοδοτει΄ και για τη χρησιµοποι΄ηση της
επιδο΄τησης αυτη΄ς επιτοκι΄ου,

2)

προτα΄σεις για παρε΄µβαση του επενδυτικου΄ µε΄σου σε οποιοδη΄ποτε σχε΄διο για το οποι΄ο η Επιτροπη΄ ΄εχει διατυπω΄σει
αρνητικη΄ γνω΄µη,

3)

α΄λλες προτα΄σεις που αφορου΄ν το επενδυτικο΄ µε΄σο βα΄σει των
γενικω΄ν αρχω΄ν, που ορι΄ζονται στις επιχειρησιακε΄ς κατευθυ΄νσεις.

3.
Η Τρα΄πεζα πρε΄πει να αναφε΄ρει εγκαι΄ρως στην Επιτροπη΄ ΕΜ,
κα΄θε θε΄µα που απαιτει΄ ΄εγκριση η΄ γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς ΕΜ,
συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 1 και 2. Οι προτα΄σεις που
υποβα΄λλονται προς γνωµοδο΄τηση στην εν λο΄γω Επιτροπη΄, πρε΄πει
να καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα µε τα σχετικα΄ κριτη΄ρια και αρχε΄ς που
καθορι΄ζονται στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς λειτουργι΄ας.

4.
Η Τρα΄πεζα και η Επιτροπη΄ συνεργα΄ζονται στενα΄ και, ο΄ταν
απαιτει΄ται, συντονι΄ζουν τις αντι΄στοιχες ενε΄ργειε΄ς τους. Ειδικο΄τερα:
1)

Η Τρα΄πεζα καταρτι΄ζει το σχε΄διο κατευθυντη΄ριων γραµµω΄ν
λειτουργι΄ας του επενδυτικου΄ µε΄σου απο΄ κοινου΄ µε την
Επιτροπη΄.

2)

Η Τρα΄πεζα ζητα΄ προκαταβολικα΄ τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς:

3)

α)

για επενδυτικε΄ς στρατηγικε΄ς, σχε΄δια δραστηριοτη΄των
και ΄εγγραφα γενικη΄ς πολιτικη΄ς

β)

για τη συµφωνι΄α σχεδι΄ων του ιδιωτικου΄ η΄ του χρηµατοπιστωτικου΄ τοµε΄α προς τη σχετικη΄ στρατηγικη΄ στη΄ριξη
ανα΄ χω΄ρα η΄ την αντι΄στοιχη περιφερειακη΄ στη΄ριξη η΄,
ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, προς τους γενικου΄ς στο΄χους
του επενδυτικου΄ µε΄σου.

Η Τρα΄πεζα ζητα΄ επι΄σης τη συµφωνι΄α της Επιτροπη΄ς για
οποιαδη΄ποτε προ΄ταση επιδο΄τησης επιτοκι΄ου που υποβα΄λλεται στην Επιτροπη΄ ΕΜ, ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α της προς το
Παρα΄ρτηµα ΙΙ, α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 7 και το α΄ρθρο 4,
παρα΄γραφος 2 της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και προς τα κριτη΄ρια
που ορι΄ζονται στις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς λειτουργι΄ας του
επενδυτικου΄ µε΄σου.

Η Επιτροπη΄ θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει γνωµοδοτη΄σει ευνοϊκα΄ η΄ ο΄τι ΄εχει
συµφωνη΄σει µε µια προ΄ταση, εκτο΄ς εα΄ν δεν διαβιβα΄σει αρνητικη΄
γνω΄µη για την προ΄ταση αυτη΄ εντο΄ς δυ΄ο εβδοµα΄δων απο΄ την
υποβολη΄ της προ΄τασης. 'Οταν η γνω
΄ µη της Επιτροπη΄ς για µια
προ΄ταση απαιτει΄ται δυνα΄µει του σηµει΄ου 2 υπο΄ (β), η Τρα΄πεζα
υποβα΄λλει το αι΄τηµα΄ της υπο΄ µορφη΄ συ΄ντοµου υποµνη΄µατος,
στο οποι΄ο περιγρα΄φονται οι στο΄χοι και οι βασικε΄ς αρχε΄ς της
προτεινο΄µενης πρα΄ξης, καθω΄ς και η σηµασι΄α της για τη στρατηγικη΄
της συγκεκριµε΄νης χω΄ρας.
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5.
Η Τρα΄πεζα δεν αναλαµβα΄νει καµι΄α απο΄ τις ενε΄ργειες που
αναφε΄ρονται στη παρα΄γραφο 2, εα΄ν η Επιτροπη΄ ΕΜ δεν ΄εχει δω΄σει
ευνοϊκη΄ γνω΄µη.

Μετα΄ την ευνοϊκη΄ γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς ΕΜ, η Τρα΄πεζα
αποφασι΄ζει για την προ΄ταση µε τις δικε΄ς της διαδικασι΄ες. Συγκεκριµε΄να, η Τρα΄πεζα µπορει΄ να αποφασι΄ζει, λο΄γω νε΄ων περιστα΄σεων,
να µη δω΄σει συνε΄χεια στην προ΄ταση. Η Τρα΄πεζα ενηµερω΄νει
΄ σεις
περιοδικα΄ την Επιτροπη΄ ΕΜ και την Επιτροπη΄ για τις περιπτω
κατα΄ τις οποι΄ες αποφασι΄ζει να µη δω΄σει συνε΄χεια.

Για δα΄νεια απο΄ τους ιδι΄ους πο΄ρους της και για επενδυ΄σεις στα
πλαι΄σια του επενδυτικου΄ µε΄σου, για τις οποι΄ες δεν απαιτει΄ται
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς ΕΜ, η Τρα΄πεζα αποφασι΄ζει συ΄µφωνα
µε τις δικε΄ς της διαδικασι΄ες και, στα πλαι΄σια του µε΄σου, συ΄µφωνα
µε τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και τις επενδυτικε΄ς στρατηγικε΄ς
που εγκρι΄νει η Επιτροπη΄ ΕΜ.

Εα΄ν η Επιτροπη΄ ΕΜ δω΄σει αρνητικη΄ γνω΄µη σχετικα΄ µε προ΄ταση
χορη΄γησης επιδο΄τησης επιτοκι΄ου, η Τρα΄πεζα µπορει΄ παρο΄λα ταυ΄τα
να αποφασι΄σει να χορηγη΄σει το συγκεκριµε΄νο δα΄νειο, χωρι΄ς το
ευεργε΄τηµα επιδο΄τησης επιτοκι΄ου. Η Τρα΄πεζα ενηµερω΄νει περιοδικα΄ την Επιτροπη΄ ΕΜ και την Επιτροπη΄ για κα΄θε περι΄πτωση κατα΄
την οποι΄α αποφασι΄ζει να ενεργη΄σει κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο.

Η Τρα΄πεζα µπορει΄, υπο΄ τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στις
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς λειτουργι΄ας και υπο΄ το ο΄ρο να µην
µεταβληθει΄ ο ουσιω΄δης στο΄χος του συγκεκριµε΄νου δανει΄ου η΄ της
συγκεκριµε΄νης επε΄νδυσης του ΕΜ, να αποφασι΄σει να τροποποιη΄σει
τους ο΄ρους ενο΄ς δανει΄ου η΄ µιας επε΄νδυσης στα πλαι΄σια του
επενδυτικου΄ µε΄σου για τις οποι΄ες η Επιτροπη΄ ΕΜ ΄εδωσε ευνοϊκη΄
γνω΄µη δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2 η΄ τυχο΄ν δανει΄ου για το οποι΄ο η
Επιτροπη΄ ΄εδωσε ευνοϊκη΄ γνω΄µη ο΄σον αφορα΄ την επιδο΄τηση
επιτοκι΄ου. Ειδικο΄τερα, η εν λο΄γω Τρα΄πεζα µπορει΄ να αποφασι΄σει
να αυξη΄σει το ποσο΄ του δανει΄ου η΄ της επε΄νδυσης στα πλαι΄σια του
επενδυτικου΄ µε΄σου µε΄χρι 20 %.

Η αυ΄ξηση αυτη΄ µπορει΄, για τα σχε΄δια µε επιδο΄τηση επιτοκι΄ου
που υπα΄γονται στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 7, σηµει΄ο (α) του
Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας, να οδηγη΄σει σε ανα΄λογη αυ΄ξηση
του ποσου΄ της επιδο΄τησης επιτοκι΄ου. Η Τρα΄πεζα ενηµερω΄νει
περιοδικα΄ την Επιτροπη΄ ΕΜ και την Επιτροπη΄ για κα΄θε περι΄πτωση
κατα΄ την οποι΄α αποφασι΄ζει να ενεργη΄σει κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο. Για
τα σχε΄δια που υπα΄γονται στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 7, σηµει΄ο (β)
του Παραρτη΄µατος ΙΙ της Συµφωνι΄ας, εα΄ν ζητει΄ται αυ΄ξηση του
ποσου΄ της επιδο΄τησης, η Επιτροπη΄ ΕΜ πρε΄πει να γνωµοδοτει΄ πριν
µπορε΄σει να το χορηγη΄σει η Τρα΄πεζα.

6.
Η Τρα΄πεζα διαχειρι΄ζεται τις επενδυ΄σεις του επενδυτικου΄
µε΄σου και ο΄λα τα κεφα΄λαια που κατε΄χει για λογαριασµο΄ του εν
λο΄γω µε΄σου συ΄µφωνα µε τους στο΄χους της Συµφωνι΄ας. Η Τρα΄πεζα
µπορει΄, ιδι΄ως, να συµµετε΄χει στα ο΄ργανα διαχει΄ρισης και ελε΄γχου
νοµικω΄ν προσω΄πων στα οποι΄α ΄εχει δεσµευθει΄ το επενδυτικο΄ µε΄σο,
και µπορει΄ να δεσµευ΄ει, να ασκει΄ και να τροποποιει΄ τα δικαιω΄µατα
που κατε΄χει για λογαριασµο΄ του επενδυτικου΄ µε΄σου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 31
∆ηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς
Οι διατα΄ξεις για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας περιλαµβα΄νονται σε δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ ο οποι΄ος εκδι΄δεται, µο΄λις
τεθει΄ σε ισχυ΄ η Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, απο΄ το Συµβου΄λιο, µε την
ειδικη΄ πλειοψηφι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 21, βα΄σει προ΄τασης
της Επιτροπη΄ς, αφου΄ γνωµοδοτη΄σει η Τρα΄πεζα, σχετικα΄ µε τις
διατα΄ξεις που την αφορου΄ν, καθω΄ς και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο,
που ιδρυ΄θηκε µε το α΄ρθρο 247 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (εφεξη΄ς αποκαλου΄µενο «Ελεγκτικο΄
Συνε΄δριο»).
'Αρθρο 32
∆ηµοσιονοµικε΄ς ρυθµι΄σεις
1.
Με το κλει΄σιµο κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει
το λογαριασµο΄ εσο΄δων και εξο΄δων καθω΄ς και τον ισολογισµο΄ του
9ου ΕΤΑ.
2.
Με την επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 4, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο
ασκει΄ επι΄σης τις εξουσι΄ες του ο΄σον αφορα΄ τις εργασι΄ες του 9ου
ΕΤΑ. Οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο ασκει΄
τις εξουσι΄ες του καθορι΄ζονται απο΄ το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 31.
3.
Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, υ΄στερα απο΄ συ΄σταση του
Συµβουλι΄ου που αποφασι΄ζει µε την ειδικη΄ πλειοψηφι΄α του α΄ρθρου
21, απαλλα΄σσει την Επιτροπη΄ για την οικονοµικη΄ διαχει΄ριση του
9ου ΕΤΑ, µε την εξαι΄ρεση των πρα΄ξεων που διαχειρι΄ζεται η
Τρα΄πεζα.
4.
Η Επιτροπη΄ ανακοινω΄νει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο τα στοιχει΄α
που προβλε΄πονται απο΄ το α΄ρθρο 12, προκειµε΄νου αυτο΄ να
µπορε΄σει να προβει΄ στον βα΄σει εγγρα΄φων ΄ελεγχο της ενι΄σχυσης
που χορηγη΄θηκε απο΄ τους πο΄ρους του 9ου ΕΤΑ.
5.
Οι ενε΄ργειες που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους πο΄ρους του
9ου ΕΤΑ, τη διαχει΄ριση των οποι΄ων εξασφαλι΄ζει η Τρα΄πεζα,
υπο΄κεινται στις διαδικασι΄ες ελε΄γχου και απαλλαγη΄ς που προβλε΄πονται απο΄ το καταστατικο΄ της Τρα΄πεζας για το συ΄νολο των
δραστηριοτη΄των της. Η Τρα΄πεζα υποβα΄λλει κα΄θε χρο΄νο στο
Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ ΄εκθεση για την εκτε΄λεση των
ενεργειω΄ν που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τους πο΄ρους του 9ου ΕΤΑ,
των οποι΄ων εξασφαλι΄ζει τη διαχει΄ριση.
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2.
Εα΄ν το ποσο΄ των πο΄ρων που µεταφε΄ρονται απο΄ προηγου΄µενα
ΕΤΑ σε περιφερειακα΄ η΄ ενδεικτικα΄ προγρα΄µµατα, τα οποι΄α αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 14, παρα΄γραφος 3, στοιχει΄ο γ) και στο
α΄ρθρο 17, στο πλαι΄σιο του 9ου ΕΤΑ, υπερβαι΄νει τα 10 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ ανα΄ χω΄ρα η΄ περιοχη΄, οι πο΄ροι αυτοι΄ υπο΄κεινται σε
διαχει΄ριση συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του αρχικου΄ ΕΤΑ ο΄σον αφορα΄
την επιλεξιµο΄τητα για συµµετοχη΄ σε διαγωνισµου΄ς και την ανα΄θεση
συµβα΄σεων. Εα΄ν οι µεταφερο΄µενοι πο΄ροι ει΄ναι ΄σοι
ι η΄ χαµηλο΄τεροι
των 10 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄, ισχυ΄ουν οι κανο΄νες επιλεξιµο΄τητας για
τις προσκλη΄σεις καταβολη΄ς συνεισφορω΄ν δυνα΄µει του 9ου ΕΤΑ.

'Αρθρο 34
΄ ρησης
Ρη΄τρα αναθεω
Τα α΄ρθρα που περιε΄χονται στα κεφα΄λαια ΙΙ ΄εως V, µε την εξαι΄ρεση
του α΄ρθρου 21, µπορου΄ν να τροποποιηθου΄ν απο΄ το Συµβου΄λιο
οµο΄φωνα, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς. Η Τρα΄πεζα συµµετε΄χει
στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για θε΄µατα σχετικα΄ µε τις δραστηριο΄τητε΄ς της και µε τις δραστηριο΄τητες του επενδυτικου΄ µε΄σου. Οι
τροποποιη΄σεις αυτε΄ς µπορου΄ν να εξετασθου΄ν προκειµε΄νου:
α)

να εξασφαλισθει΄ η συνοχη΄ µε τη Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, και
ιδι΄ως µε τα Παραρτη΄µατα΄ της, που διε΄πουν τις διαδικασι΄ες
εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης,

β)

να βελτιωθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της χρησιµοποι΄ησης των
πο΄ρων του Ευρωπαϊκου΄ Ταµει΄ου Επενδυ΄σεων. Στα πλαι΄σια
αυτα΄, τα κατω΄τατα ο΄ρια των χρηµατοδοτικω΄ν προτα΄σεων
προς την Επιτροπη΄ ΕΤΑ του α΄ρθρου 24 και η διαδικασι΄α
λη΄ψης αποφα΄σεων που εκτι΄θεται στο α΄ρθρο 27, ει΄ναι δυνατο΄ν
να αναθεωρηθου΄ν κατα΄ το ΄ετος 2003.

'Αρθρο 35
Επικυ΄ρωση, ΄εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια της Εσωτερικη΄ς
Συµφωνι΄ας
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εγκρι΄νεται απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος
συ΄µφωνα µε τους κατ' ιδι΄αν συνταγµατικου΄ς του κανο΄νες. Η
κυβε΄ρνηση κα΄θε κρα΄τους µε΄λους κοινοποιει΄ στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α
του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης την ολοκλη΄ρωση των
διαδικασιω΄ν που απαιτου΄νται για την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας
συµφωνι΄ας.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα
του δευ΄τερου µη΄να µετα΄ την κοινοποι΄ηση της ΄εγκριση΄ς της απο΄ το
τελευται΄ο κρα΄τος µε΄λος.

'Αρθρο 33
Προηγου΄µενα ΕΤΑ
1.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 2 και
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β), τυχο΄ν
υπο΄λοιπα απο΄ προηγου΄µενα ΕΤΑ, µεταφε΄ρονται στο 9ο ΕΤΑ και,
υπο΄κεινται σε διαχει΄ριση συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που προβλε΄πει
ει΄τε η παρου΄σα συµφωνι΄α ει΄τε η απο΄φαση.

3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για την ΄δια
ι
χρονικη΄
δια΄ρκεια µε το χρηµατοδοτικο΄ πρωτο΄κολλο που προσαρτα΄ται στη
Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ. Ωστο΄σο, υπο΄ την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 2
παρα΄γραφος 4, η παρου΄σα συµφωνι΄α εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει
εφο΄σον αυτο΄ ει΄ναι αναγκαι΄ο για την ολοκλη΄ρωση ο΄λων των
ενεργειω΄ν που χρηµατοδοτου΄νται βα΄σει της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ
και του εν λο΄γω χρηµατοδοτικου΄ πρωτοκο΄λλου.
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'Αρθρο 36
΄ σσες
Αυθεντικε΄ς γλω
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συντα΄σσεται σε ΄ενα και µο΄νον αντι΄τυπο στην
αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄,
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ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα· ο΄λα
αυτα΄ κει΄µενα ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικα΄. Η συµφωνι΄α αυτη΄ κατατι΄θεται
στα αρχει΄α της Γενικη΄ς Γραµµατει΄ας του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, η οποι΄α διαβιβα΄ζει επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο σε κα΄θε
µι΄α απο΄ τις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν που την υπογρα΄φουν.
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EN FE DE LO CUAL, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del
Consejo, abajo firmantes, suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i

Rådet, underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ihre

Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κα
΄τωθι υπογρα΄φοντες αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν,

συνελθο΄ντες στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου, ΄εθεσαν τις υπογραφε΄ς τους κα΄τω απο΄ την παρου΄σα συµφωνι΄α.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives of the Governments of the Member States,

meeting within the Council, have hereunto set their hands.
EN FOI DE QUOI, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscritti, riuniti in sede di Consiglio,
hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, hun handtekening onder dit akkoord hebben gesteld.
EM FÉ DO QUE os representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, abaixo

assinados, apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat

allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, undertecknat
detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil.
Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις δε΄κα οκτω΄ Σεπτεµβρι΄ου δυ΄ο χιλια΄δες.
Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand.
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille.
Fatto a Bruxelles, addı̀ diciotto settembre duemila.
Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1)

΄ ν µελω
΄ν
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς και των κρατω
Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη επαναλαµβα΄νουν τη σηµασι΄α που αποδι΄δουν στο τυποποιηµε΄νο πλαι΄σιο των Εγγρα΄φων
Στρατηγικη΄ς ανα΄ Χω΄ρα (ΕΣΧ), το οποι΄ο αναπτυ΄σσεται ως συνε΄χεια του ψηφι΄σµατος του Συµβουλι΄ου Ανα΄πτυξης
σχετικα΄ µε τη συµπληρωµατικο΄τητα, του Μαι΅ου 1999. Η διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄ της ενι΄σχυσης του 9ου ΕΤΑ
πρε΄πει να συµµορφωθει΄ µε τα συµπερα΄σµατα του επικει΄µενου Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα ΕΣΧ.

2)

΄ σεις της Επιτροπη΄ς
∆ηλω
«1.

Η Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει ο΄τι η Στρατηγικη΄ Συνεργασι΄ας ανα΄ Χω΄ρα (ΣΣ) για τα κρα΄τη ΑΚΕ, συµµορφω΄νεται µε το
τυποποιηµε΄νο πλαι΄σιο για τα 'Εγγραφα Στρατηγικη΄ς ανα΄ Χω΄ρα. Ειδικο΄τερα, η ΣΣ:
α)

περιλαµβα΄νει ανα΄λυση του πολιτικου΄, οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ πλαισι΄ου της χω΄ρας, των περιορισµω΄ν,
των δυνατοτη΄των και των προοπτικω΄ν, καθω΄ς και λεπτοµερη΄ ΄εκθεση της µεσοπρο΄θεσµης αναπτυξιακη΄ς
στρατηγικη΄ς της χω΄ρας. Επι΄ πλε΄ον παραθε΄τει τα σχετικα΄ σχε΄δια και δρα΄σεις α΄λλων χορηγω΄ν οι οποι΄οι ει΄ναι
παρο΄ντες στη χω΄ρα, ιδι΄ως δε των χορηγω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, υπο΄ την ιδιο΄τητα΄
τους ως διµερω΄ν χορηγω΄ν,

β)

προσδιορι΄ζει κατα΄λληλες στρατηγικε΄ς ανταπο΄κρισης τις οποι΄ες θα πρε΄πει να υποστηρι΄ξει η Κοινο΄τητα. Οι
στρατηγικε΄ς ανταπο΄κρισης απορρε΄ουν απο΄ την ιδιαι΄τερη αναπτυξιακη΄ στρατηγικη΄ της χω΄ρας και απο΄ την
ανα΄λυση της κατα΄στασης της χω΄ρας. Η στρατηγικη΄ ανταπο΄κρισης διαµορφω΄νεται γυ΄ρω απο΄ αυστηρα΄
περιορισµε΄νο αριθµο΄ συµφωνηµε΄νων τοµε΄ων παρε΄µβασης και ει΄ναι συνεπη΄ς και συµπληρωµατικη΄ προς τις
παρεµβα΄σεις α΄λλων χορηγω΄ν στην οικει΄α χω΄ρα. Ενσωµατω΄νει οριζο΄ντια και διατοµεακα΄ θε΄µατα, ο΄πως η
επικε΄ντρωση στην ανακου΄φιση της φτω΄χειας, η ισο΄τητα µεταχει΄ρισης µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν,
περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα, η ενι΄σχυση του δυναµικου΄ και ζητη΄µατα αειφο΄ρου ανα΄πτυξης. Η ΣΣ βασι΄ζεται
στα διδα΄γµατα που ΄εχουν αποκοµισθει΄ και λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄λες τις σχετικε΄ς αξιολογη΄σεις.

2.

Η στρατηγικη΄ ανταπο΄κρισης θα µεταφρασθει΄ σε ΄ενα ρεαλιστικο΄, ετησι΄ως αναπροσαρµοζο΄µενο ενδεικτικο΄
προ΄γραµµα εργασι΄ας, το οποι΄ο θα αποτελει΄ αναπο΄σπαστο µε΄ρος του εγγρα΄φου της ΣΣ. Το προ΄γραµµα εργασι΄ας
θα προσδιορι΄ζει ποια µε΄σα θα χρησιµοποιου΄νται για τα σχε΄δια η΄ προγρα΄µµατα σε κα΄θε µεµονωµε΄νο τοµε΄α.
Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ ο΄τι θα ακολουθηθει΄ µια λυσιτελη΄ς προσε΄γγιση, το προ΄γραµµα εργασι΄ας θα
επικεντρωθει΄ στους επιχειρησιακου΄ς στο΄χους και δει΄κτες. Επι΄σης, θα καταρτισθει΄ χρονοδια΄γραµµα για την
εφαρµογη΄ και την αναθεω΄ρηση του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος και θα προσδιορισθου΄ν δει΄κτες για την εκτι΄µηση
των επιδο΄σεων.

3.

Η διαδικασι΄α ετη΄σιας επιχειρησιακη΄ς αναθεω΄ρησης διεξα΄γεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 του
Παραρτη΄µατος ΙV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ και συνι΄σταται ιδι΄ως σε εκτι΄µηση της προο΄δου των δραστηριοτη΄των
που αναφε΄ρονται στο ενδεικτικο΄ προ΄γραµµα, σε συνα΄ρτηση µε ειδικου΄ς δει΄κτες και στο΄χους.

4.

Κατα΄ την ενδια΄µεση και την τελικη΄ αναθεω΄ρηση, που θα διεξαχθου΄ν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 6 του
Παραρτη΄µατος IV της Συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, η αναθεω΄ρηση θα καλυ΄πτει αξιολο΄γηση της ΣΣ. Η ενδια΄µεση και η
τελικη΄ αναθεω΄ρηση καλυ΄πτουν ιδι΄ως:
α)

ανα΄λυση της πολιτικη΄ς, οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς κατα΄στασης και τη συνοχη΄ και τη συνα΄φεια της
στρατηγικη΄ς ανταπο΄κρισης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας σε σχε΄ση µε την κατα΄σταση της χω΄ρας·

β)

τα αποτελε΄σµατα της παρελθου΄σας η΄ της διεξαγο΄µενης συνεργασι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας µε την
οικει΄α χω΄ρα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα αποτελε΄σµατα σχετικω΄ν αξιολογη΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νης
αξιολο΄γησης των οριζο΄ντιων και διατοµεακω΄ν θεµα΄των·

γ)

εκτι΄µηση και αναπροσαρµογη΄ της ΣΣ, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το συνολικο΄ βαθµο΄ συµπληρωµατικο΄τητας
των ενεργειω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ το προ΄γραµµα εργασι΄ας της ΣΣ σε σχε΄ση µε τις παρεµβα΄σεις των
κρατω΄ν µελω΄ν και α΄λλων χορηγω΄ν.

Η ετη΄σια καθω΄ς και η ενδια΄µεση και τελικη΄ αναθεω΄ρηση περιλαµβα΄νουν συγκεκριµε΄νη και ειδικη΄ αναπροσαρµογη΄
και αναθεω΄ρηση του ενδεικτικου΄ προγρα΄µµατος, συµπεριλαµβανοµε΄νης επε΄κτασης της προοπτικη΄ς προγραµµατισµου΄ για την επο΄µενη πενταετι΄α.
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5.

Η Επιτροπη΄ συντα΄σσει λεπτοµερει΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς σχετικα΄ µε τον προγραµµατισµο΄ και τις αναθεωρη΄σεις, που θα αντικατοπτρι΄ζουν και θα αναλυ΄ουν λεπτοµερω΄ς τις αρχε΄ς αυτε΄ς. Οι κατευθυντη΄ριες αυτε΄ς
γραµµε΄ς χρησιµοποιου΄νται συστηµατικα΄ απο΄ τις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς κατα΄ τη διαδικασι΄α προγραµµατισµου΄.
Οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς υποβα΄λλονται στα κρα΄τη µε΄λη προς ενηµε΄ρωση.

6.

Οι αντι΄στοιχοι ρο΄λοι του Επικεφαλη΄ς της Αντιπροσωπι΄ας και του Επιτελει΄ου της Επιτροπη΄ς στη διαδικασι΄α
προγραµµατισµου΄, περιγρα΄φονται στη Συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Σεπτεµβρι΄ου 2000
΄ πων των
ο΄σον αφορα΄ την προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των αντιπροσω
΄ ν µελω
΄ ν, συνελθο΄ντων στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α
κυβερνη΄σεων των κρατω
µε΄τρα και τις ακολουθητε΄ες διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕΕΚ
(2000/771/ΕΚ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

(4)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 των µεταβατικω΄ν µε΄τρων που
εφαρµο΄ζονται ανα΄µεσα στις 2 Αυγου΄στου 2000 και την
΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, τα κρα΄τη µε΄λη και η
Κοινο΄τητα υποχρεου΄νται, στο βαθµο΄ που το αφορα΄ ΄εκαστο,
να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη΄ τους.

(5)

Συνεπω΄ς, για τη θε΄σπιση των διαδικασιω΄ν που πρε΄πει να
ακολουθου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ το στα΄διο της προ΄ωρης
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, θα πρε΄πει να προβλεφθει΄
η προσωρινη΄ εφαρµογη΄ της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
τη συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγρα΄φη στο
Cotonou (Benin), στις 23 Ιουνι΄ου 2000, εφεξη΄ς καλου΄µενη
«συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ»,
το σχε΄διο της Επιτροπη΄ς,
Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:

(1)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 366, παρα΄γραφος 3 της τε΄ταρτης
Συ΄µβασης ΑΚΕ-ΕΚ, το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ εγκρι΄νει απο΄φαση για τα εφαρµοστε΄α µεταβατικα΄ µε΄τρα ανα΄µεσα
στις 2 Αυγου΄στου 2000 και την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

'Αρθρο 1
Οι διατα΄ξεις της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των αντιπροσω΄πων
των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, συνελθο΄ντων στο πλαι΄σιο
του Συµβουλι΄ου, σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α µε΄τρα και τις ακολουθητε΄ες
διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης
ΑΚΕ-ΕΚ, εφαρµο΄ζονται προσωρινα΄ απο΄ τις 2 Αυγου΄στου 2000.
Το κει΄µενο της εσωτερικη΄ς συµφωνι΄ας επισυνα΄πτεται στην παρου΄σα
απο΄φαση.
'Αρθρο 2

(2)

(3)

Η θε΄σπιση των εν λο΄γω µεταβατικω΄ν µε΄τρων συνεπα΄γεται την
προ΄ωρη εφαρµογη΄ του συνο΄λου σχεδο΄ν των διατα΄ξεων της
συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, µε εξαι΄ρεση τις διατα΄ξεις που αφορου΄ν
την εκτε΄λεση του 9ου ΕΤΑ.

Τα κρα΄τη µε΄λη, που συνη΄λθαν στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου,
ενε΄κριναν εσωτερικη΄ συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α µε΄τρα
και τις ακολουθητε΄ες διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της
συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ. Αυτη΄ η εσωτερικη΄ συµφωνι΄α δεν µπορει΄
να αρχι΄σει να ισχυ΄ει πριν απο΄ την υιοθε΄τηση΄ της απο΄ κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα µε τους κατ' ιδι΄αν συνταγµατικου΄ς
κανο΄νες του.

Η παρου΄σα απο΄φαση αρχι΄ζει να ισχυ΄ει συγχρο΄νως µε τα µεταβατικα΄
µε΄τρα για την προ΄ωρη εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
Εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει µε΄χρι την ΄εναρξη ισχυ΄ος της εσωτερικη΄ς
συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τα ληπτε΄α µε΄τρα και τις ακολουθητε΄ες
διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
'Αρθρο 3
Η παρου΄σα απο΄φαση δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις 18 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
Εξ ονο΄µατος των κυβερνη΄σεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ν
Ο Προ΄εδρος
H. VÉDRINE
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
΄ πων των κυβερνη΄σεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν, συνελθο΄ντων στο πλαι΄σιο του
Μεταξυ΄ των αντιπροσω
Συµβουλι΄ου, ο΄σον αφορα΄ τα ληπτε΄α µε΄τρα και τις ακολουθητε΄ες διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της
συµφωνι΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, στο εξη΄ς
αποκαλου΄µενη «Συνθη΄κη»,
τη συµφωνι΄α εταιρικη΄ς σχε΄σης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγρα΄φη στο
Cotonou (Benin), στις 23 Ιουνι΄ου 2000, στο εξη΄ς αποκαλου΄µενη
«συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ»,
το σχε΄διο της Επιτροπη΄ς,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
(1)

(2)

Οι αντιπρο΄σωποι της Κοινο΄τητας πρε΄πει να λαµβα΄νουν
κοινε΄ς θε΄σεις στα πλαι΄σια του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν, ο΄πως
προβλε΄πεται απο΄ τη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξη΄ς αποκαλου΄µενο «Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ» επιπλε΄ον, για την
εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων, των συστα΄σεων και των γνωµω΄ν
του Συµβουλι΄ου αυτου΄, µπορει΄ να απαιτει΄ται, κατα΄ περι΄πτωση, δρα΄ση της Κοινο΄τητας, κοινη΄ δρα΄ση των κρατω΄ν
µελω΄ν η΄ δρα΄ση ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους.
Εποµε΄νως, ει΄ναι αναγκαι΄ο, τα κρα΄τη µε΄λη να διευκρινι΄σουν
τους ο΄ρους υπο΄ τους οποι΄ους θα διαµορφω΄νονται, στους
τοµει΄ς της αρµοδιο΄τητα΄ς τους, οι κοινε΄ς θε΄σεις τις οποι΄ες
θα λαµβα΄νουν οι αντιπρο΄σωποι της Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο
του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ. Εξα΄λλου, στους ΄διους
ι
τοµει΄ς, οφει΄λουν να λαµβα΄νουν τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς των
αποφα΄σεων, συστα΄σεων και γνωµω΄ν του Συµβουλι΄ου αυτου΄,
για τα οποι΄α, ενδεχοµε΄νως, ει΄ναι απαραι΄τητη η κοινη΄ δρα΄ση
των κρατω΄ν µελω΄ν η΄ η δρα΄ση ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ:

'Αρθρο 1
Η κοινη΄ θε΄ση την οποι΄α οφει΄λουν να υιοθετου΄ν οι εκπρο΄σωποι της
Κοινο΄τητας στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ και
της Επιτροπη΄ς των Πρε΄σβεων στην περι΄πτωση που χειρι΄ζονται
θε΄µατα υπαγο΄µενα στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν, αποφασι΄ζεται οµο΄φωνα απο΄ το Συµβου΄λιο κατο΄πιν σχεδι΄ου της Επιτροπη΄ς
η΄ κρα΄τους µε΄λους, αφου΄ ζητη΄σει τη γνω
΄ µη της Επιτροπη΄ς.
'Αρθρο 2
Οι αποφα΄σεις και οι συστα΄σεις που θεσπι΄ζονται απο΄ το Συµβου΄λιο
Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ η΄ απο΄ την Επιτροπη΄ των Πρε΄σβεων στους
τοµει΄ς που υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν,
εφαρµο΄ζονται µε΄σω πρα΄ξεων υιοθετουµε΄νων απο΄ την τελευται΄α.
'Αρθρο 3
Η θε΄ση των κρατω΄ν µελω΄ν για την εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 96 και
97 της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, εφο΄σον καλυ΄πτει ζητη΄µατα υπαγο΄µενα
στην αρµοδιο΄τητα΄ τους, εγκρι΄νεται απο΄ το Συµβου΄λιο, το οποι΄ο
αποφασι΄ζει συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που εκτι΄θεται στο Παρα΄ρτηµα.
Εφο΄σον τα προβλεπο΄µενα µε΄τρα αφορου΄ν ζητη΄µατα υπαγο΄µενοι
στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν, το Συµβου΄λιο µπορει΄ επι΄σης
να αποφασι΄ζει κατο΄πιν πρωτοβουλι΄ας ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους.
'Αρθρο 4

(3)

(4)

(5)

Τα κρα΄τη µε΄λη, για τα ζητη΄µατα που καλυ΄πτονται απο΄ τη
συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ και υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα΄ τους,
πρε΄πει να εξουσιοδοτη΄σουν το Συµβου΄λιο να λαµβα΄νει τις
ενδεδειγµε΄νες αποφα΄σεις, δυνα΄µει των α΄ρθρων 96 και 97
της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
Εξα΄λλου, θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη
ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α και στην Επιτροπη΄, κα΄θε συνθη΄κη,
συ΄µβαση, συµφωνι΄α η΄ διακανονισµο΄ και κα΄θε τµη΄µα συνθη΄κης, συµφωνι΄ας, συ΄µβασης η΄ διακανονισµου΄ που θι΄γει
θε΄µατα τα οποι΄α ρυθµι΄ζονται στη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ και
που ΄εχει συναφθει΄ η΄ προ΄κειται να συναφθει΄ µεταξυ΄ ενο΄ς η΄
περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν και ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
κρατω΄ν ΑΚΕ.
Επιπλε΄ον, θα πρε΄πει να προβλεφθου΄ν οι διαδικασι΄ες, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες τα κρα΄τη µε΄λη θα µπορου΄ν να ρυθµι΄ζουν
τις διαφορε΄ς που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν µεταξυ΄ τους και
οι οποι΄ες αφορου΄ν τη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ,

Κα΄θε συνθη΄κη, συ΄µβαση, συµφωνι΄α η΄ διακανονισµο΄ς η΄ κα΄θε µε΄ρος
συνθη΄κης, συ΄µβασης, συµφωνι΄ας η΄ διακανονισµου΄, οιασδη΄ποτε
µορφη΄ς η΄ χαρακτη΄ρα, που ΄εχει συναφθει΄ η΄ προ΄κειται να συναφθει΄
µεταξυ΄ ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν και ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν ΑΚΕ, και που αφορα΄ ζητη΄µατα τα οποι΄α ρυθµι΄ζονται
στη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, ανακοινω΄νεται, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, απο΄
το η΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη και στην
Επιτροπη΄. Κατο΄πιν αιτη΄σεως κρα΄τους µε΄λους η΄ της Επιτροπη΄ς,
κα΄θε κει΄µενο το οποι΄ο ανακοινω΄νεται κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο,
αποτελει΄ αντικει΄µενο συζητη΄σεως απο΄ το Συµβου΄λιο.
'Αρθρο 5
Εα΄ν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος κρι΄νει αναγκαι΄α την προσφυγη΄ στο α΄ρθρο 98
της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για ζητη΄µατα που υπα΄γονται στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν, συνεννοει΄ται προηγουµε΄νως µε τα
α΄λλα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄.
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Εα΄ν το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ πρε΄πει να λα΄βει απο΄φαση
σχετικα΄ µε τη δρα΄ση του κρα΄τους µε΄λους που αναφε΄ρεται στο
πρω΄το εδα΄φιο, η θε΄ση την οποι΄α παρουσια΄ζει η Κοινο΄τητα ει΄ναι η
θε΄ση του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους, εκτο΄ς εα΄ν οι αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, συνελθο΄ντες στο
πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, αποφασι΄σουν α΄λλως.
'Αρθρο 6
Οι διαφορε΄ς που προκυ΄πτουν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και οι
οποι΄ες αφορου΄ν τη συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ, τα συνηµµε΄να Παραρτη΄µατα και Πρωτο΄κολλα η΄ τις εσωτερικε΄ς συµφωνι΄ες που
συνα΄πτονται για την εφαρµογη΄ της εν λο΄γω συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ,
υποβα΄λλονται, κατο΄πιν αιτη΄σεως του επιµελε΄στερου µε΄ρους, στο
∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, υπο΄ τους ο΄ρους που
προβλε΄πονται στη Συνθη΄κη και το Πρωτο΄κολλο σχετικα΄ µε το
καταστατικο΄ του ∆ικαστηρι΄ου, που προσαρτα΄ται στη Συνθη΄κη.
'Αρθρο 7
Οι αντιπρο΄σωποι των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, συνερχο΄µενοι στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, µπορου΄ν, ανα΄ πα΄σα στιγµη΄,
αποφασι΄ζοντας οµο΄φωνα, κατο΄πιν σχεδι΄ου της Επιτροπη΄ς η΄ κρα΄τους µε΄λους, αφου΄ ζητη΄σει τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, να τροποποιου΄ν την παρου΄σα συµφωνι΄α.
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'Αρθρο 8
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εγκρι΄νεται απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος συ΄µφωνα
µε τους κατ' ιδι΄αν συνταγµατικου΄ς κανο΄νες του. Η κυβε΄ρνηση
κα΄θε κρα΄τους µε΄λους κοινοποιει΄ στη Γενικη΄ Γραµµατει΄α του
Συµβουλι΄ου την ολοκλη΄ρωση των διαδικασιω΄ν που απαιτου΄νται
για την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας.
Υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ΄εχουν πληρωθει΄ οι διατα΄ξεις του πρω΄του
εδαφι΄ου, η παρου΄σα συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει ταυτο΄χρονα µε τη
συµφωνι΄α ΑΚΕ-ΕΚ (1). Παραµε΄νει σε ισχυ΄ καθο΄λη τη χρονικη΄
δια΄ρκεια της εν λο΄γω συµφωνι΄ας.
'Αρθρο 9
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συντα΄σσεται σε ΄ενα µο΄νο πρωτο΄τυπο στην
αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄,
ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, και τα
΄εντεκα κει΄µενα ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικα΄· κατατι΄θεται στο αρχει΄ο
της Γενικη΄ς Γραµµατει΄ας του Συµβουλι΄ου, η οποι΄α διαβιβα΄ζει
κυρωµε΄νο αντι΄γραφο σε κα΄θε µι΄α απο΄ τις κυβερνη΄σεις των
υπογραφο΄ντων κρατω΄ν.
(1) Η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας δηµοσιευ΄εται στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των µε τη φροντι΄δα της
Γενικη΄ς Γραµµατει΄ας του Συµβουλι΄ου.
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil.
Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend.
'Εγινε στις Βρυξε΄λλες, στις δε΄κα οκτω΄ Σεπτεµβρι΄ου δυ΄ο χιλια΄δες.
Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand.
Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille.
Fatto a Bruxelles, addı̀ diciotto settembre duemila.
Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Εφο΄σον, κατο΄πιν πρωτοβουλι΄ας της Επιτροπη΄ς η΄ κρα΄τους µε΄λους, το Συµβου΄λιο θεωρει΄ ο΄τι ΄ενα κρα΄τος ΑΚΕ δεν
εκπληρω΄νει υποχρε΄ωση που αφορα΄ ΄ενα απο΄ τα ουσιω΄δη στοιχει΄α που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9 της συµφωνι΄ας ΑΚΕΕΚ, η΄, σε σηµαντικε΄ς περιπτω΄σεις δωροδοκι΄ας, το εν λο΄γω κρα΄τος ΑΚΕ καλει΄ται, εκτο΄ς απο΄ την περι΄πτωση ειδικη΄ς
΄εκτακτης ανα΄γκης, σε διαβουλευ΄σεις, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 96 και 97 της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ.
Το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α.
Στις διαβουλευ΄σεις, η Κοινο΄τητα εκπροσωπει΄ται απο΄ την Προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου και την Επιτροπη΄.

2.

Εα΄ν, κατα΄ τη λη΄ξη των προθεσµιω΄ν που ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 96 και 97 της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ για τις διαβουλευ΄σεις
και, παρα΄ τις προσπα΄θειες, δεν ΄εχει εξευρεθει΄ λυ΄ση, η΄, αµε΄σως, σε περι΄πτωση ΄εκτακτης ανα΄γκης η΄ α΄ρνησης διεξαγωγη΄ς
διαβουλευ΄σεων, το Συµβου΄λιο δυ΄ναται, δυνα΄µει των α΄ρθρων αυτω΄ν, να αποφασι΄σει, µετα΄ απο΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
να λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα, µεταξυ΄ α΄λλων, µερικη΄ αναστολη΄, µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α. Το Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει
οµο΄φωνα στην περι΄πτωση πλη΄ρους αναστολη΄ς της εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας ΑΚΕ-ΕΚ, ο΄σον αφορα΄ το σχετικο΄ κρα΄τος
ΑΚΕ.
Τα µε΄τρα αυτα΄ εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν µε΄χρι τη στιγµη΄ κατα΄ την οποι΄α το Συµβου΄λιο ΄εχει χρησιµοποιη΄σει την
εφαρµοστε΄α διαδικασι΄α, ο΄πως προβλε΄πεται στο πρω΄το εδα΄φιο, για να λα΄βει απο΄φαση σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση η΄
την ανα΄κληση των µε΄τρων που εγκρι΄θηκαν προηγουµε΄νως, η΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, για την περι΄οδο που
αναφε΄ρεται στην απο΄φαση.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, το Συµβου΄λιο επανεξετα΄ζει τακτικα΄ και, τουλα΄χιστον ανα΄ εξα΄µηνο, τα ανωτε΄ρω µε΄τρα.
Ο Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου κοινοποιει΄ τα µε΄τρα που εγκρι΄νονται, µε τον τρο΄πο αυτο΄, στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος
ΑΚΕ και στο Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ πριν τεθου΄ν σε ισχυ΄.
Η απο΄φαση του Συµβουλι΄ου δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Εα΄ν τα µε΄τρα
εγκριθου΄ν αµε΄σως, απευθυ΄νεται σχετικη΄ κοινοποι΄ηση στο κρα΄τος ΑΚΕ και στο Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν ΑΚΕ-ΕΚ
συγχρο΄νως µε την προ΄σκληση για την πραγµατοποι΄ηση διαβουλευ΄σεων.

3.

Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ενηµερω΄νεται πλη΄ρως και αµε΄σως σχετικα΄ µε κα΄θε απο΄φαση που λαµβα΄νεται δυνα΄µει των
παραγρα΄φων 1 και 2 του παρο΄ντος Παραρτη΄µατος.
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