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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του άρθρου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την
κατάπαυση του πυρός και για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και
σχετικά µε την κατάργηση της κοινής θέσης 1999/728/ΚΕΠΠΑ
(2001/83/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η κοινή θέση 1999/728/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταργηθεί,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,
την κοινή θέση 1999/728/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 8ης
Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε την υποστήριξη της ΕΕ στην εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός
και την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (1), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ, της 16ης και
17ης Ιουνίου 1997, υιοθέτησε συµπεράσµατα όσον αφορά
τη διαδικασία για την εδραίωση της δηµοκρατίας στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό.

(2)

Στις 9 Νοεµβρίου 1998 και στις 22 Μαΐου 2000, το
Συµβούλιο υιοθέτησε συµπεράσµατα για την κατάσταση
στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

(3)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 97/356/ΚΕΠΠΑ,
της 2ας Ιουνίου 1997, σχετικά µε την πρόληψη και επίλυση
των συγκρούσεων στην Αφρική (2), και την κοινή θέση 98/
350/ΚΕΠΠΑ, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις δηµοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου
και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (3).

(4)

Η υπογραφή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 1999
από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και συγκεκριµένα από τη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, την Ανγκόλα, τη Ναµίµπια,
τη Ρουάντα, την Ουγκάντα, τη Ζιµπάµπουε, το Κίνηµα για
την Απελευθέρωση του Κονγκό και τον Συνασπισµό του
Κονγκό για τη ∆ηµοκρατία.

(5)

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Προεδρίας, εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 9ης και 16ης Ιουλίου, της 3ης και
22ας Σεπτεµβρίου, της 11ης Οκτωβρίου 1999, της 26ης
Νοεµβρίου 1999, της 12ης Απριλίου 2000 και της 22ας
Σεπτεµβρίου 2000, η Ένωση δεσµεύεται να υποστηρίξει την
εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα, υπό τον όρο ότι
όλα τα µέρη θα τη σεβαστούν και θα την εφαρµόσουν
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της.

(6)

Το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε
τα ψηφίσµατα 1234 (1999) και 1258 (1999), 1291
(2000), 1304 (2000) και 1332 (2000).

(1) ΕΕ L 294 της 16.11.1999, σ. 2.
(2) ΕΕ L 153 της 11.6.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158 της 2.6.1998, σ. 1.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Στόχος της κοινής θέσης είναι να στηριχθεί, µέσω δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, η εφαρµογή της
συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός και η
ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι µόνιµη ειρήνη στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό µπορεί να επιτευχθεί µόνον µέσω συµφωνίας
ειρήνης, δίκαιης για όλες τις πλευρές, µε σεβασµό της εδαφικής
ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
του Κονγκό καθώς και των δηµοκρατικών αρχών και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε όλα τα κράτη της περιοχής, λαµβανοµένων υπόψη
των συµφερόντων ασφαλείας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
και των γειτονικών της χωρών.
Μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να
εξετάσει το ενδεχόµενο µακροπρόθεσµης συνεργασίας για την
στήριξη της εθνικής ανασυγκρότησης.
Άρθρο 2
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη δράση που αναλαµβάνουν
τα Ηνωµένα Έθνη και ο Οργανισµός Αφρικανικής Ενότητας για να
ενισχυθούν η εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την
κατάπαυση του πυρός και η ειρηνευτική διαδικασία, θα συνεργαστεί δε στενά µε τους οργανισµούς αυτούς και µε άλλους ενεχοµένους φορείς της διεθνούς κοινότητας για την υλοποίηση της
παρούσας κοινής θέσης.
Άρθρο 3
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την κοινή
στρατιωτική επιτροπή ώστε να µπορέσει να φέρει εις πέρας τα
καθήκοντά της, όπως ορίζεται στον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 4
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει επίσης διαδικασία συµφιλίωσης
και εκδηµοκρατισµού στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, στηρίζοντας συν τοις άλλοις τον εθνικό διάλογο, σύµφωνα µε τους στόχους και τους διακανονισµούς που ορίζονται στη συµφωνία της
Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός.
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Άρθρο 5

Άρθρο 8

Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να κατευθύνει τη
δράση της προς την επίτευξη των σκοπών της παρούσας κοινής
θέσης, ενδεχοµένως, µέσω ενδεδειγµένων κοινοτικών δράσεων,
ευνοώντας ιδίως την αποκατάσταση των δηµοκρατικών θεσµών, και
το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη δηµοκρατία, τη
χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Θα ληφθεί επίσης
µέριµνα για την υποστήριξη της επανένταξης των προσφύγων και
εκτοπισθέντων και για την αποστράτευση και επανένταξη των
πρώην µαχητών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της διατηρούν το δικαίωµα
τροποποίησης ή ακύρωσης κάθε δραστηριότητας προς στήριξη της
εφαρµογής της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του
πυρός, εάν τα µέρη δεν τηρήσουν τους όρους της συµφωνίας.

Άρθρο 6
Στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τις χώρες τις αναµεµιγµένες
στη σύρραξη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα παράσχει στήριξη σε δραστηριότητες που συνεισφέρουν
στην πολιτική σταθερότητα και την ανακούφιση των οικονοµικών
και κοινωνικών προβληµάτων που είναι παράγοντες αστάθειας στην
περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

Άρθρο 9
Η κοινή θέση 1999/728/ΚΕΠΠΑ καταργείται.
Άρθρο 10
Η εφαρµογή της παρούσας κοινής θέσης θα παρακολουθείται
τακτικά. Η κοινή θέση θα επανεξεταστεί πριν από τις 29 Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 11
Η παρούσα κοινή θέση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της υιοθέτησής
της.
Άρθρο 12

Άρθρο 7
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µελετήσει την υποστήριξη της ιδέας και
των ενδεχόµενων προετοιµασιών µιας περιφερειακής διάσκεψης για
την ειρήνη, την ασφάλεια, τη δηµοκρατία και την ανάπτυξη στην
περιοχή των Μεγάλων Λιµνών προκειµένου να ενισχυθεί η πολιτική
σταθερότητα, οι δυνατότητες διαχείρισης και διευθέτησης των συγκρούσεων και η οικονοµική ολοκλήρωση της περιοχής µόλις τα
βασικά στοιχεία της συµφωνίας της Λουσάκα εφαρµοστούν.

Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 187/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
624
999
052
624
628
999
052
204
624
999
052
204
212
624
999
204
624
999

78,6
45,7
64,6
63,0
95,9
193,9
141,3
143,7
128,4
89,7
185,9
134,7
39,2
49,0
45,2
72,7
51,5
101,2
57,9
79,5

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

70,7
111,3
75,5
78,8
47,1
76,7
60,4
72,7
66,5
93,3
94,1
108,4
79,8
93,9
189,0
112,2
98,5
133,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».

31.1.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 29/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 188/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1524/98 όσον αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά
µε τα ειδικά µέτρα τα οποία ελήφθησαν υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων στους τοµείς
των οπωροκηπευτικών, των φυτών και ανθέων και τον καθορισµό του προβλεπόµενου για το έτος 2001
ισοζυγίου εφοδιασµού
να αποφευχθεί διακοπή του εφοδιασµού των ΥΓ∆, θα πρέπει
να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφοι 2
και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1524/98 και να επιτραπεί,
για τον µήνα αυτόν και µόνο, η υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών στο διάστηµα των 5 εργασίµων ηµερών που
ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, και
να καθορισθεί ως προθεσµία για την έκδοση των πιστοποιητικών το διάστηµα των 10 εργασίµων ηµερών που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, σχετικά µε ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα
γεωργικά προϊόντα, υπέρ των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Οι κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος
εφοδιασµού των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων
(ΓΥ∆) µε ορισµένα γεωργικά προϊόντα καθορίζονται µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 131/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1736/96 (4), και οι συµπληρωµατικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος εφοδιασµού µε µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, καθώς και το ισοζύγιο προβλέψεων µε το
οποίο καθορίζονται οι ποσότητες που δύνανται να απολαύουν του καθεστώτος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2000, αποφασίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1524/98 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2683/
1999 (6).

(1)

Οι ποσότητες προϊόντων οι οποίες τυγχάνουν του ειδικού
καθεστώτος εφοδιασµού καθορίζονται στο πλαίσιο των κατά
πρόβλεψη ισολογισµών που καταρτίζονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και αναθεωρούνται συναρτήσει των βασικών
αναγκών των αγορών και λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές
παραγωγές και τα παραδοσιακά ρεύµατα συναλλαγών,
καθώς και τις ανάγκες της αγοράς των ΓΥ∆ για το 2001,
γεγονός που οδηγεί στην κατάρτιση ενός κατά ισοζυγίου
προβλέψεων σύµφωνα µε το παράρτηµα.

(2)

Ο παρών κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ µετά τη λήξη της
προθεσµίας που τάσσεται για την υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών εντός του Ιανουαρίου 2001. Προκειµένου

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

356 της 24.12.1991, σ. 1.
160 της 26.6.1999, σ. 80.
15 της 22.1.1992, σ. 13.
225 της 6.9.1996, σ. 3.
201 της 17.7.1998, σ. 29.
326 της 18.12.1999, σ. 22.

Άρθρο 1
Το µέρος Α του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1524/
98 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 2, για τον
Ιανουάριο 2001, υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή οι αιτήσεις
πιστοποιητικών εντός 5 εργασίµων ηµερών µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού.
2.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1524/98, για τον Ιανουάριο 2001, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός 10 εργασίµων ηµερών µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Μέρος Α: Ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού των ΓΥ∆ µε προϊόντα του τοµέα των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών για το έτος
2001
Οµάδες προϊόντων

Α

Β

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητες
(τόνοι)

Προϊόντα

ex 2007 91
ex 2007 99

Πολτοί καρπών λαµβανόµενοι διά βρασµού, µε ή δίχως προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, προορισµένοι για µεταποίηση
Εσπεριδοειδή
Άλλα µε εξαίρεση τους τροπικούς καρπούς

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

Πολτοί καρπών, διαφορετικά παρασκευαζόµενοι ή διατηρηµένοι σε
κονσέρβα, µε ή δίχως προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
οινοπνεύµατος, οι οποίοι δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού, και οι οποίοι προορίζονται για µεταποίηση
Εσπεριδοειδή
Αχλάδια
Βερίκοκα
Κεράσια
Ροδάκινα
Φράουλες
Μείγµατα, µε εξαίρεση τους τροπικούς καρπούς
Άλλα µε εξαίρεση τους τροπικούς καρπούς

2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 92
2008 99

100

450

Συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων (συµπεριλαµβανοµένων και των
µούστων σταφυλιών) οι οποίοι δεν έχουν υποστεί ζύµωση, δίχως
προσθήκη οινοπνεύµατος µε ή δίχως προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών οι οποίοι προορίζονται για µεταποίηση
Γ

∆

ex
ex
ex
ex

2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19

Χυµοί πορτοκαλιού

200

ex 2009 20 11
ex 2009 20 19

Χυµοί γκρέιπφρουτ ή µικρών σφαιρικών µήλων (pomelo)

ex
ex
ex
ex

Χυµοί σταφυλιών

2009 60 11
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 71

ex 2009 70 11
ex 2009 70 19

Χυµοί µήλων

ex 2009 80 11
ex 2009 80 19

Χυµοί αχλαδιών

ex 2009 80 35
ex 2009 80 38

Χυµοί κάθε άλλου φρούτου, µε εξαίρεση τα τροπικά φρούτα

ex 2009 90 11
ex 2009 90 19

Μείγµατα χυµών µήλων και χυµών αχλαδιών

ex 2009 90 21
ex 2009 90 29

Άλλα µείγµατα, µε εξαίρεση τα τροπικά φρούτα

250

Σύνολο

1 000»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 189/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών
µέτρων για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων όσον αφορά το λυκίσκο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1771/96 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2797/1999 (4), έχει καθορίσει τις ποσότητες του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού των γαλλικών υπερποντίων
διαµερισµάτων για το λυκίσκο, που απαλλάσσονται δασµού
κατά την εισαγωγή ή κοινοτικής ενισχύσεως όταν προέρχονται από την υπόλοιπη Κοινότητα, καθώς και το ποσό της
ενισχύσεως. Πρέπει να καθοριστούν οι εν λόγω ποσότητες
για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2001.

(1)

Ο παρών κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ µετά τη λήξη της
προθεσµίας που τάσσεται για την υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών εντός του Ιανουαρίου 2001. Προκειµένου
να αποφευχθεί διακοπή του εφοδιασµού των ΥΓ∆, θα πρέπει
να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 και να επιτραπεί,
για τον µήνα αυτόν και µόνο, η υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών στο διάστηµα των πέντε εργάσιµων ηµερών
που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, και να καθορισθεί ως προθεσµία για την έκδοση των
πιστοποιητικών στο διάστηµα των δέκα εργάσιµων ηµερών
που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(2)

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

(3)

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91, η ποσότητα των προβλέψεων εφοδιασµού µε λυκίσκο που εµπίπτει στους κωδικούς ΣΟ 1210 και 1302 13 00,
που επωφελείται της απαλλαγής από το δασµό κατά την εισαγωγή στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα ή της κοινοτικής
ενίσχυσης για τα προϊόντα προέλευσης από τις υπόλοιπες
χώρες της Κοινότητας, ορίζεται σε 15 τόνους για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η ποσότητα
αυτή κατανέµεται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Οι γαλλικές αρχές δύνανται να τροποποιήσουν την κατανοµή
αυτή, στο πλαίσιο της καθορισµένης συνολικής ποσότητας.
Στην περίπτωση αυτή, πληροφορούν την Επιτροπή για την εν
λόγω τροποποίηση.»
Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1771/96, για τον Ιανουάριο 2001, υποβάλλονται στην
αρµόδια αρχή οι αιτήσεις πιστοποιητικών εντός 5 εργασίµων
ηµερών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1771/96, για τον Ιανουάριο 2001, τα πιστοποιητικά
εκδίδονται εντός δέκα εργασίµων ηµερών µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356
328
232
337

της
της
της
της

24.12.1991, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
13.9.1996, σ. 11.
30.12.1999, σ. 39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε τόνους)
Λυκίσκος των κωδικών ΣΟ 1210 και 1302 13 00

Γουαδελούπη

1

Μαρτινίκα

3

Ρεϊνιόν

11
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 190/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1772/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ειδικών
µέτρων για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων όσον αφορά τα γεώµηλα σποράς
(ισοζύγιο εφοδιασµού)
εργάσιµων ηµερών που ακολουθεί την έναρξη του παρόντος
κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για τα ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα
γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1772/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 263/2000 (4), καθόρισε την ποσότητα που
περιλαµβάνεται στο ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού των
γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε γεώµηλα σποράς
και το ύψος της ενίσχυσης για τα προϊόντα που προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας για το ηµερολογιακό έτος 2000. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να ορισθεί
ανάλογα µε τις ανάγκες των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων.

(1)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91, πρέπει να καθορισθεί το ποσό
των ενισχύσεων για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε γεώµηλα σποράς που προέρχονται
από τις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας, κατά τρόπο ώστε
να εξασφαλισθεί ότι ο εν λόγω εφοδιασµός πραγµατοποιείται υπό όρους που αντιστοιχούν, για τον τελικό χρήστη, στο
πλεονέκτηµα που προκύπτει από την απαλλαγή των εισαγωγικών δασµών κατά την εισαγωγή για τα γεώµηλα σποράς
τρίτων χωρών. Οι εν λόγω ενισχύσεις πρέπει να καθορισθούν
λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, το κόστος εφοδιασµού από τη
διεθνή αγορά.

(2)

Ο παρών κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ µετά τη λήξη της
προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών εντός του Ιανουαρίου 2001. Προκειµένου
να αποφευχθεί διακοπή του εφοδιασµού των ΥΓ∆, θα πρέπει
να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1772/96 και να επιτραπεί,
για τον µήνα αυτόν και µόνο, η υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών στο διάστηµα των πέντε εργάσιµων ηµερών
πέντε εργάσιµων ηµερών που ακολουθεί την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισµού, και να καθορισθεί ως προθεσµία
για την έκδοση των πιστοποιητικών το διάστηµα των δέκα

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356 της 24.12.1991, σ. 1.
328 της 23.12.2000, σ. 2.
232 της 13.9.1996, σ. 13.
29 της 4.2.2000, σ. 3.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1772/96 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 1
Για την εφαρµογή του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) 3763/
91, η ποσότητα που περιλαµβάνεται στο ισοζύγιο προβλέψεων
εφοδιασµού µε γεώµηλα σποράς που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 0701 10 00, για την οποία προβλέπεται η απαλλαγή του
εισαγωγικού δασµού στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα ή η
κοινοτική ενίσχυση για τα προϊόντα που προέρχονται από τις
υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας, ορίζεται στο παράρτηµα.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 για τον εφοδιασµό των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε γεώµηλα σποράς σύµφωνα
µε το ισοζύγιο προβλέψεων και τα οποία προέρχονται από την
αγορά της Κοινότητας, ορίζεται στο παράρτηµα.»
Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση του άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1772/96, για τον Ιανουάριο 2001, υποβάλλονται στην
αρµόδια αρχή οι αιτήσεις πιστοποιητικών εντός 5 εργασίµων
ηµερών µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Κατά παρέκκλιση του άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1772/96, για τον Ιανουάριο 2001, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός 10 εργασίµων ηµερών µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ισοζύγιο εφοδιασµού των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων µε γεώµηλα σποράς για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2001

∆ιαµέρισµα

Reunion

Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Γεώµηλα σποράς
0701 10 00

Ποσότητα
(σε τόνους)

Ενίσχυση για τον εφοδιασµό
(ανά 100 χιλιόγραµµα)

350

5,430 ευρώ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 191/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγµάτων από ορισµένα είδη της άγριας πανίδας και
χλωρίδας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε τις χώρες προέλευσης που υπόκεινται στους περιορισµούς αυτούς.

(4)

Ότι το άρθρο 41 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 939/97 της
Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 1997, περί των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου (4) όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1006/98 (5), περιέχει διατάξεις για την εφαρµογή εκ µέρους των κρατών
µελών των περιορισµών που καθορίζει η Επιτροπή.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της επιτροπής για το εµπόριο της άγριας
πανίδας και χλωρίδας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών αγρίας πανίδας και
χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2724/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 19 σηµείο 2,
Μετά από διαβουλεύσεις µε την οµάδα επιστηµονικής εξέτασης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθο 4 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/
97 προβλέπει ότι η Επιτροπή καθιερώνει γενικούς περιορισµούς, ή περιορισµούς που σχετίζονται µε ορισµένες χώρες
προέλευσης και την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγµάτων
των ειδών ενώ παράλληλα καθορίζει τα κριτήρια για τους
περιορισµούς αυτούς.
Ο κατάλογος αναλόγων περιορισµών καθιερώθηκε για
τελευταία φορά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1988/2000
της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγµάτων από ορισµένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας (3), και ο εν
λόγω κατάλογος επιβάλλεται πλέον να αναθεωρηθεί µε βάση
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Για λόγους σαφήνειας ο
κατάλογος που περιλαµβάνεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1988/2000 επιβάλλεται να αντικατασταθεί πλήρως και ότι,
ως εκ τούτου, επιβάλλεται να ανακληθεί ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1988/2000.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 939/97, αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγµάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1988/2000 καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 320 της 18.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 25.

(4) ΕΕ L 140 της 30.5.1997, σ. 9.
(5) ΕΕ L 145 της 15.5.1998, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆είγµατα ειδών περιλαµβανοµένων στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η
εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Πηγές

∆είγµατα

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Χώρες προέλευσης

FAUNA
MAMMALIA
CARNIVORA
Felidae
Lynx lynx

Άγρια

Όλα

Αζερµπαϊτζάν,
Ουκρανία

Άγρια

Όλα

Καζακστάν

Μολδαβία,

Λιθουανία,

α

Bovidae
Ovis ammon nigrimontana

α

∆είγµατα ειδών περιλαµβανοµένων στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η
εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Πηγές

∆είγµατα

Χώρες προέλευσης

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

FAUNA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Zaglossus bruijni

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Arctocebus aureus

Άγρια

Όλα

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Γκαµπόν,
Νιγηρία

β

Arctocebus calabarensis

Άγρια

Όλα

Νιγηρία

β

Nycticebus pygmaeus

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Euoticus pallidus (συνώνυµο Galago elegantulus
pallidus )

Άγρια

Όλα

Νιγηρία

β

Galago matschiei (συνώνυµο G. inustus )

Άγρια

Όλα

Ρουάντα

β

Galago senegalensis

Άγρια

Όλα

Τζιµπουτί

β

Galagoides demidoff (συνώνυµο Galago demidovii )

Άγρια

Όλα

Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία, Κένυα, Σενεγάλη

β

Galagoides zanzibaricus (συνώνυµο Galago zanzibaricus )

Άγρια

Όλα

Μαλάουι

β

Callithrix argentata

Άγρια

Όλα

Παραγουάη

β

Callithrix geoffroyi (συνώνυµο C. jacchus geoffroyi )

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Saguinus labiatus

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Alouatta fusca

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Alouatta seniculus

Άγρια

Όλα

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

β

PRIMATES
Loridae

Galagonidae

Callitrichidae

Cebidae
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Είδη

Πηγές

∆είγµατα
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Χώρες προέλευσης

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Ateles belzebuth

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Ateles fusciceps

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Ateles geoffroyi

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Ateles paniscus

Άγρια

Όλα

Περού

β

Callicebus torquatus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Cebus albifrons

Άγρια

Όλα

Γουινέα

β

Cebus capucinus

Άγρια

Όλα

Μπελίζ, Βενεζουέλα

β

Cebus olivaceus

Άγρια

Όλα

Περού

β

Cebus torquatus

Άγρια

Όλα

Γκάνα

β

Chiropotes satanas

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Lagothrix lagothricha

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Allenopithecus nigroviridis

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus ascanius

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι

β

Cercopithecus cephus

Άγρια

Όλα

Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία

β

Cercopithecus dryas (συµπεριλαµβανοµένου C.
salango)

Άγρια

Όλα

Λαοκρατική ∆ηµοκρατία του Κονγκό

β

Cercopithecus erythrogaster

Άγρια

Όλα

Όλες

β

cercopithecus erythrotis

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus hamlyni

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus pogonias

Άγρια

Όλα

Καµερούν, Ισηµερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Colobus preussi (συνώνυµο C. Ihoesti preussi)

Άγρια

Όλα

Καµερούν, Ισηµερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Colobus guereza

Άγρια

Όλα

Ισηµερινή Γουινέα

β

Colobus polykomos

Άγρια

Όλα

Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία

β

Lophocebus albigena (συνώνυµο: Cercocebus albigena )

Άγρια

Όλα

Κένυα, Νιγηρία

β

Macaca arctoides

Άγρια

Όλα

Ινδία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

β

Macaca assamensis

Άγρια

Όλα

Νεπάλ

β

Macaca cyclopis

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Macaca fascicularis

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Ινδία

β

Macaca maura

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nemestrina

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Macaca nemestrina pagensis

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nigra

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca ochreata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca sylvanus

Άγρια

Όλα

Αλγερία, Μαρόκο

β

Papio hamadryas

Άγρια

Όλα

Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Λιβύη

β

Procolobus badius (συνώνυµο: Colobus badius)

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Procolobus verus (συνώνυµο: Colobus verus)

Άγρια

Όλα

β

Trachypithecus
phayrei)

phayrei

(συνώνυµο:

Presbytis

Άγρια

Όλα

Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα,
Σιέρα Λεόνε, Τόγκο
Καµπότζη, Κίνα, Ινδία

Trachypithecus
senex)

vetulus

(συνώνυµο:

Presbytis

Άγρια

Όλα

Σρι Λάνκα

β

Cercopithecidae

β
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Είδη

Πηγές

∆είγµατα

L 29/15

Χώρες προέλευσης

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

XENARTHRA
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Άγρια

Όλα

Μπελίζ, Ουρουγουάη

β

Ratufa affinis

Άγρια

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Ratufa bicolor

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Περού

β

Cynogale bennettii

Άγρια

Όλα

Μπρουνέι, Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία,
Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάµ

β

Eupleres goudotii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Fossa fossana

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Leptailurus serval

Άγρια

Όλα

Αλγερία

β

Oncifelis colocolo

Άγρια

Όλα

Χιλή

β

Prionailurus bengalensis

Άγρια

Όλα

Μακάο

β

Άγρια

Όλα

Αγκόλα

β

Hexaprotodon liberiensis (συνώνυµο: Choeropsis
liberiensis)

Άγρια

Όλα

Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, ΓουινέαΜπισάου, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε

β

Hippopotamus amphibius

Άγρια

Όλα

Γκάµπια, Λιβερία, Νίγηρας, Νιγηρία,
Σιέρα Λεόνε

β

Άγρια

Όλα, εκτός:
— των δειγµάτων που αποτελούν
τµήµα καταχωρηµένου αποθέµατος στην Αργεντινή υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί οι άδειες από τη γραµµατεία πριν την αποδοχή της
εισαγωγής σε κράτος µέλος,
— προϊόντων κουρέµατος ζωντανών ζώων στο πλαίσιο του
εγκεκριµένου προγράµµατος
διαχείρισης,
που
έχουν
δεόντως στιγµατιστεί και καταχωρηθεί,
— µη εµπορικές εξαγωγές περιορισµένων ποσοτήτων µαλλιού
για βιοµηχανικές δοκιµές, και
έως ποσότητες 500 κιλών
ετησίως.

Αργεντινή

β

Άγρια

Όλα

Χιλή

β

RODENTIA
Sciuridae

CARNIVORA
Canidae
Chrysocyon brachyurus
Viverridae

Felidae

PERISSODACTYLA
Equidae
Equus zebra hartmannae
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae

Camelidae
Lama guanicoe
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Moschidae
Moschus chrysogaster

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Moschus berezovski

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Moschus fuscus

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Moschus moschiferus

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ρωσική Οµοσπονδία

β

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Άγρια

Όλα

Ζάµπια

β

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Accipiter brachyurus

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Accipiter gundlachi

Άγρια

Όλα

Κούβα

β

Accipiter imitator

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολοµώντος

β

Buteo galapagoensis

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Buteo ridgwayi

Άγρια

Όλα

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Αϊτή

β

Erythrotriorchis radiatus

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

β

Gyps coprotheres

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Σουαζιλάνδη

β

Gyps rueppelli

Άγρια

Όλα

Γουινέα

β

Harpyopsis novaeguineae

Άγρια

Όλα

Ινδονησία, Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Leucopternis lacernulata

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Leucopternis occidentalis

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός, Περού

β

Lophoictinia isura

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

β

Spizaetus bartelsi

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Falco deiroleucus

Άγρια

Όλα

Μπελίζ, Γουατεµάλα

β

Falco fasciinucha

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Μαλάουι,
Μοζαµβίκη, Νότια Αφρική, Σουδάν,
Τανζανία, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε

β

Falco hypoleucos

Άγρια

Όλα

Αυστραλία, Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Micrastur plumbeus

Άγρια

Όλα

Κολοµβία, Ισηµερινός

β

Άγρια

Όλα

Ινδονησία, Μαλαισία

β

Balearica pavonina

Άγρια

Όλα

Γουινέα, Μαλί

β

Balearica regulorum

Άγρια

Όλα

Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαοκρατική ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Κένυα,
Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια,
Ρουάντα, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη,
Τανζανία, Ουγκάντα, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε

β

Grus carunculatus

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Bovidae
Ovis ammon (excepto subespecie nigrimontana
και hogdsonii)
AVES
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas bernieri
FALCONIFORMES
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Phasianidae
Polyplectron schleiermacheri
GRUIFORMES
Gruidae
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
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COLUMBIFORMES
Columbidae
Goura cristata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Goura scheepmakeri

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Goura victoria

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαµβίκη

β

Agapornis lilianae

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Agapornis nigrigenis

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Agapornis pullarius

Άγρια

Όλα

Αγκόλα, Κένυα, Τόγκο

β

Agapornis roseicollis

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα

β

Alisterus chloropterus chloropterus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Amazona agilis

Άγρια

Όλα

Τζαµάικα

β

Amazona auropalliata

Άγρια

Όλα

Ονδούρα

β

Amazona autumnalis

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Amazona collaria

Άγρια

Όλα

Τζαµάικα

β

Amazona mercenaria

Άγρια

Όλα

Βενεζουέλα

β

Amazona oratrix

Άγρια

Όλα

Μπελίζ, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Μεξικό

β

Amazona xanthops

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Παραγουάη

β

Ara ararauna

Άγρια

Όλα

Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

β

Ara chloropterus

Άγρια

Όλα

Αργεντινή, Παναµάς

β

Ara couloni

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Βραζιλία

β

Ara severa

Άγρια

Όλα

Γουιάνα

β

Aratinga acuticaudata

Άγρια

Όλα

Ουρουγουάη

β

Aratinga aurea

Άγρια

Όλα

Αργεντινή

β

Aratinga auricapilla

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Aratinga erythrogenys

Άγρια

Όλα

Περού

β

Aratinga euops

Άγρια

Όλα

Κούβα

β

Aratinga solstitialis

Άγρια

Όλα

Βενεζουέλα

β

Bolborhynchus ferrugineifrons

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Cacatua sanguinea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Cacatua sulphurea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Charmosyna amabilis

Άγρια

Όλα

Φίτζι

β

Charmosyna diadema

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Cyanoliseus patagonus

Άγρια

Όλα

Χιλή, Ουρουγουάη

β

Deroptyus accipitrinus

Άγρια

Όλα

Περού

β

Eclectus roratus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Eunymphicus cornutus

Άγρια

Όλα

Νέα Καληδονία

β

Forpus xanthops

Άγρια

Όλα

Περού

β

Hapalopsittaca amazonina

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Hapalopsittaca fuertesi

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Hapalopsittaca pyrrhops

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Leptosittaca branickii

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Lorius domicella

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Agapornis fischeri

L 29/18

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Είδη

Πηγές

∆είγµατα

31.1.2001

Χώρες προέλευσης

Βάσει του
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Nannopsittaca panychlora

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Neophema splendida

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

β

Pionus chalcopterus

Άγρια

Όλα

Περού

β

Poicephalus cryptoxanthus

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Poicephalus meyeri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Poicephalus robustus

Άγρια

Όλα

Μποτσουάνα, Κάµπια, Μαλί, Ναµίµπια,
Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο

β

Poicephalus rufiventris

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Polytelis alexandrae

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

β

Prioniturus luconensis

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Psittacula alexandri

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Psittacula finschii

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Καµπότζη

β

Psittacula roseata

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Psittacus erithacus

Άγρια

Όλα

Μπενίν, Μπουρούντι, Λιβερία, Μαλί,
Τόγκο

β

Psittinus cyanurus

Άγρια

Όλα

Βιετνάµ

β

Psittrichas fulgidus

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Pyrrhura albipectus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Pyrrhura calliptera

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Pyrrhura leucotis

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Pyrrhura orcesi

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Pyrrhura picta

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Pyrrhura viridicata

Άγρια

Όλα

Κολοµβία

β

Tanygnathus gramineus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Touit melanonotus

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Touit surda

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Trichoglossus johnstoniae

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Triclaria malachitacea

Άγρια

Όλα

Αργεντινή, Βραζιλία

β

Tauraco corythaix

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη

β

Tauraco fischeri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Tauraco macrorhynchus

Άγρια

Όλα

Γουινέα

β

Tauraco ruspolii

Άγρια

Όλα

Αιθιοπία

β

Phodilus prigoginei

Άγρια

Όλα

Λαοκρατική ∆ηµοκρατία του Κογκό

β

Tyto aurantia

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Tyto inexspectata

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto manusi

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Tyto nigrobrunnea

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto sororcula

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

CUCULIFORMES
Musophagidae

STRIGIFORMES
Tytonidae
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Strigidae
Asio clamator

Άγρια

Όλα

Περού

β

Bubo philippensis

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Bubo vosseleri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Glaucidium albertinum

Άγρια

Όλα

Λαοκρατική ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
Ρουάντα

β

Ketupa blakistoni

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία

β

Ketupa ketupu

Άγρια

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Nesasio solomonensis

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Γουινέα, Νήσοι Σολοµώντος

β

Ninox affinis

Άγρια

Όλα

Ινδία

β

Ninox rudolfi

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Otus angelinae

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Otus fuliginosus

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Otus longicornis

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Otus magicus

Άγρια

Όλα

Σεϋχέλες

β

Otus mindorensis

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Otus mirus

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Otus pauliani

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

β

Otus roboratus

Άγρια

Όλα

Περού

β

Otus rutilus

Άγρια

Όλα

Κοµόρες

β

Pulsatrix melanota

Άγρια

Όλα

Περού

β

Scotopelia ussheri

Άγρια

Όλα

Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουινέα,
Λιβερία, Σιέρα Λεόνε

β

Strix davidi

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Strix woodfordii

Άγρια

Όλα

Γουινέα

β

Chalcostigma olivaceum

Άγρια

Όλα

Περού

β

Heliodoxa rubinoides

Άγρια

Όλα

Περού

β

Άγρια

Όλα

Ταϊλάνδη

β

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Callagur borneoensis

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Trachemys scripta elegans

Όλα

Ζωντανά

Όλες

δ

APODIFORMES
Trochilidae

CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceros rhinoceros
PASSERIFORMES
Pittidae
Pitta nympha
REPTILIA
TESTUDINES
Emydidae
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Testudinidae
Geochelone chilensis

Άγρια

Όλα

Αργεντινή

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Όλα

Βολιβία, Ισηµερινός

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Πακιστάν

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Geochelone gigantea

Άγρια

Όλα

Σεϊχέλες

β

Geochelone pardalis

Άγρια

Όλα

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό Μοζαµβίκη Τανζανία Ζάµπια

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαµβίκη

β

Geochelone platynota

Άγρια

Όλα

Μιανµάρ

β

Gopherus agassizii

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Gopherus berlandieri

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Gopherus polyphemus

Άγρια

Όλα

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

β

Homopus areolatus

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Homopus boulengeri

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Homopus femoralis

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Homopus signatus

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

β

Indotestudo elongata

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Κίνα, Ινδία

β

Indotestudo forstenii

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Kinixys belliana

Άγρια

Όλα

Μοζαµβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Μοζαµβίκη

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Όλα

Τόγκο

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Kinixys natalensis

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Manouria emys

Άγρια

Όλα

Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Καµπότζη, Κίνα,
Ινδία, Ινδονησία, Λάος, Μιανµάρ,
Ταϊλάνδη, Βιετνάµ

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Psammobates spp.

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Pyxis arachnoides

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Ζωντανά

Όλες

γ

Άγρια

Όλα

Κίνα Πακιστάν

β

Geochelone denticulata

Geochelone elegans

Kinixys erosa

Kinixys homeana

Manouria impressa

Testudo horsfieldii
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Pelomedusidae
Erymnochelys madagascariensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Podocnemis erythrocephala

Άγρια

Όλα

Κολοµβία Βενεζουέλα

β

Podocnemis expansa

Άγρια

Όλα

β

Podocnemis lewyana

Άγρια

Όλα

Κολοµβία, Ισηµερινός, Γουιάνα, Περού,
Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Βενεζουέλα
Όλες

Podocnemis sextuberculata

Άγρια

Όλα

Περού

β

Padocnemis unifilis

Άγρια

Όλα

Σουρινάµ

β

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαντόρ, Γουατεµάλα, Μεξικό

β

Άγρια

Όλα

Σουδάν

β

Ζώα που
γεννήθηκαν σε
αιχµαλωσία,
αλλά για τα
οποία δεν
ισχύουν τα
κριτήρια του
κεφαλαίου ΙΙΙ
του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 939/
97
Άγρια

Όλα

Αίγυπτος

β

Όλα

όλες

β

Chamaeleo angeli

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo antimena

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo balteatus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo belalandaensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo bifidus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo boettgeri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo brevicornis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo campani

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo capuroni

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo cucullatus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo deremensis

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Chamaeleo ellioti

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι

β

Chamaeleo fallax

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo furcifer

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo gallus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo gastrotaenia

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo globifer

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo gracilis

Εκτροφής

Όλα

Τόγκο

β

Chamaeleo guibei

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo hilleniusi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo labordi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo linotus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo malthe

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo minor

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo monoceras

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo nasutus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo oshaughnessyi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

β

CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman crocodilus
SAURIA
Agamidae
Uromastyx acanthinurus
Uromastyx aegyptica

Uromastyx maliensis
Chamaeleonidae
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Chamaeleo parsonii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo petteri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo peyrieresi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo rhinoceratus

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo tsaratananensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo tuzetae

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo werneri

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Chamaeleo willsii

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma abbotti

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma antanosy

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma barbouri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma befotakensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma breviceps

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma cepediana

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma chekei

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma dubia

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma edwardnewtonii

Άγρια

Όλα

Μαυρίκιος

β

Phelsuma flavigularis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma guttata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma klemmeri

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma leiogaster

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma minuthi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma modesta

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma mutabilis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pronki

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pusilla

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma seippi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma serraticauda

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma standingi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma trilineata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Conolophus pallidus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Conolophus subcristatus

Άγρια

Όλα

Ισηµερινός

β

Iguana iguana

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ

β

Heloderma horridum

Άγρια

Όλα

Γουατεµάλα, Μεξικό

β

Heloderma suspectum

Άγρια

Όλα

Μεξικό, Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής

β

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

β

Varanus albigularis

Άγρια

Όλα

Λεσόθο

β

Varanus beccarii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus bogerti

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Varanus dumerilii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Gekkonidae

Iguanidae

Helodermatidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae
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Χώρες προέλευσης

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Άγρια

Όλα

Μπενίν

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Varanus joβiensis (συνώνυµο V. karlschmidti )

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus niloticus

Άγρια

Όλα

Μπουρούντι, Μοζαµβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν Τόγκο

β

Varanus rudicollis

Άγρια

Όλα

Φιλιπίνες

β

Varanus salvadorii

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus salvator

Άγρια

Όλα

Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη

β

Varanus telenestes

Άγρια

Όλα

Παπουασία-Νέα Γουινέα

β

Varanus teriae

Άγρια

Όλα

Αυστραλία

β

Varanus yemenensis

Άγρια

Όλα

Σαουδική Αραβία, Υεµένη

β

Boa constrictor

Άγρια

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα

β

Calabaria reinhardtii

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Eryx colubrinus

Άγρια

Όλα

Τανζανία

β

Eunectes deschauenseei

Άγρια

Όλα

Βραζιλία

β

Eunectes murinus

Άγρια

Όλα

Παραγουάη

β

Morelia boeleni

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Python molurus

Άγρια

Όλα

Κίνα Βιετνάµ

β

Python reticulatus

Άγρια

Όλα

Ινδία, Σιγκαπούρη

β

Python sebae

Άγρια

Όλα

Μαυριτανία, Μοζαµβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαµβίκη

β

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Άγρια

Όλα, εκτός των δειγµάτων από
στιγµατισµένα και καταχωρηµένα
αποθέµατα 102 285 δερµάτων
που αποκτήθηκαν πριν τις 30
Σεπτεµβρίου 1993, και υπό την
προϋπόθεση ότι η γραµµατεία
CITES έχει επικυρώσει την άδεια
εξαγωγών από την Ινδονησία

Ινδονησία

β

Mantella aurantiaca

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella baroni (συνώνυµο Phrynomantis maculatus)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

SERPENTES
Boidae

Colubridae
Ptyas mucosus

AMPHIBIA
ANURA
Ranidae
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Mantella aff. Baroni

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella bernahardi

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella cowani

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella crocea

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella expectata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella haraldeieri (συνώνυµο M. madagascariensis haraldmeieri)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella laevigata

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella madagascariensis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella manery

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella milotympanum (συνώνυµο M. aurantiaca milotympanum)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella nigricans (συνώνυµο M. cowani nigricans)

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella pulchra

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella viridis

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Rana catesbeiana

Όλα

Ζωντανά

Όλες

δ

Ornithoptera croesus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera meridionalis

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera urvillianus

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

β

Ornithoptera tithonus

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera victoriae

Άγρια

Όλα

Νήσοι Σολοµώντος

β

Troides andromache

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Εκτροφής

Όλα

Ινδονησία

β

Hippopus hippopus

Άγρια

Όλα

Οµόσπόνδες Πολιτείες της Μικρονησίας,
Βανουάτου

β

Tridacna derasa

Άγρια

Όλα

Τόγκα

β

Tridacna gigas

Άγρια

Όλα

Γκουάµ, Οµόσπονδες Πολιτείες της
Μικρονησίας, Φίτζι, Ινδονησία, Νήσοι
Μάρσαλ, Παλάου, Παπουασία-Νέα
Γουϊνέα, Βανουάτου

β

Tridacna rosewateri

Άγρια

Όλα

Μαυρίκιος

β

Tridacna squamosa

Άγρια

Όλα

Τόγκα

β

Tridacna tevoroa

Άγρια

Όλα

Όλες

β

Άγρια

Όλα

Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Μπαρµπάντος, Άγιος ∆οµίνικος, Αγία Λουκία,
Τρινιδάδ και Τοµπάγκο

β

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
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Χώρες προέλευσης

Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

CNIDARIA
SCLERACTINIA
Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei

Άγρια

Όλα

Ινδονησία

β

Άγρια

Όλα

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
∆ηµοκρατία της Τσεχίας , Μολδαβία,
Σλοβακία, Ελβετία, Ουκρανία

β

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Aceras anthropophorum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Aeranthes henrici

Άγρια

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Anacamptis pyramidalis

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία

β

Barlia robertiana

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

β

Cephalanthera damasonium

Άγρια

Όλα

Πολωνία, Σλοβακία

β

Cephalanthera rubra

Άγρια

Όλα

Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία,
Σλοβακία

β

Cypripedium japonicum

Άγρια

Όλα

Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια
Κορέα

β

Cypripedium macranthos

Άγρια

Όλα

Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια
Κορέα, Ρωσία

β

Cypripedium margaritaceum

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Cypripedium micranthum

Άγρια

Όλα

Κίνα

β

Dactylorhiza fuchsii

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Πολωνία

β

Dactylorhiza incarnata

Άγρια

Όλα

Νορβηγία, Σλοβακία

β

Dactylorhiza latifolia

Άγρια

Όλα

Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία

β

Dactylorhiza maculata

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανίας,
Νορβηγία

β

Dactylorhiza romana

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Dactylorhiza russowii

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία,
Νορβηγία, Πολωνία

β

Dactylorhiza traunsteineri

Άγρια

Όλα

Λιχτενστάιν, Πολωνία

β

Dendrobium bellatulum

Άγρια

Όλα

Καµπότζη, Κίνα, Ινδία, Λαοκρατική
∆ηµοκρατία του Λάος, Μιανµάρ,
Ταϊλάνδη, Βιετνάµ

β

Gymnadenia conopsea

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία,
Σλοβακία

β

Himantoglossum hircinum

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία,
Ελβετία

β

Nigritella nigra

Άγρια

Όλα

Νορβηγία

β

Ophrys apifera

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία

β

Ophrys holoserica

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Ophrys insectifera

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία,
Λετονία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Ρουµανία, Σλοβακία

β

Ophrys pallida

Άγρια

Όλα

Αλγερία

β

Ophrys scolopax

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία, Ρουµανία

β

Ophrys sphegodes

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία, Ρουµανία, Ελβετία

β

Ophrys tenthredinifera

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

β

FLORA
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis

Euphorbiaceae
Euphorbia millotii
Orchidaceae
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Βάσει του
άρθρου 4
παράγραφος 6
στοιχείο:

Ophrys umbilicata

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Orchis coriophora

Άγρια

Όλα

Πολωνία, Ρωσία, Ελβετία

β

Orchis italica

Άγρια

Όλα

Μάλτα, Τουρκία

β

Orchis laxiflora

Άγρια

Όλα

Ελβετία

β

Orchis mascula

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία

β

Άγρια/Εκτροφής

Όλα

Αλβανία

β

Orchis militaris

Άγρια

Όλα

Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία

β

Orchis morio

Άγρια

Όλα

Εσθονία Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία,
Τουρκία

β

Orchis pallens

Άγρια

Όλα

Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία

β

Orchis papilionacea

Άγρια

Όλα

Ρουµανία Σλοβενία

β

Orchis provincialis

Άγρια

Όλα

Ελβετία

β

Orchis punctulata

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Orchis purpurea

Άγρια

Όλα

Πολωνία, Σλοβακία, Ελβετία, Τουρκία

β

Orchis simia

Άγρια

Όλα

Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓ∆Μ,
Ρουµανία, Σλοβενία, Ελβετία, Τουρκία,
Γιουγκοσλαβία

β

Orchis tridentata

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Τουρκία

β

Orchis ustulata

Άγρια

Όλα

Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ρωσία, Σλοβακία

β

Serapias cordigera

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Serapias lingua

Άγρια

Όλα

Μάλτα

β

Serapias parviflora

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Serapias vomeracea

Άγρια

Όλα

Μάλτα Ελβετία, Τουρκία

β

Spiranthes spiralis

Άγρια

Όλα

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Λιχτενστάιν
Πολωνία, Ελβετία

β

Cyclamen intaminatum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen mirabile

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen parviflorum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen persicum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen pseudibericum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen trochopteranthum

Άγρια

Όλα

Τουρκία

β

Primulaceae
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 192/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
των καθεστώτων πριµοδοτήσεων στον τοµέα του βοείου κρέατος
των διαπιστούµενων περιπτώσεων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, ο όγκος σφαγής και εξαγωγής ζώων
παραµένει σε µεγάλο βαθµό περιορισµένος, και µάλιστα
εκµηδενισµένος, οι δε παραγωγοί αναγκάστηκαν να µεταθέσουν στο έτος 2001 τη σφαγή ή την εξαγωγή των ζώων
τους, που προβλεπόταν για το 2000. Η εξαιρετική αυτή
κατάσταση οδηγεί τελικώς, στα κράτη µέλη που αποφάσισαν
να χορηγήσουν την ειδική πριµοδότηση κατά τη στιγµή της
σφαγής ή της εξαγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
κανονισµού, στο να µην εισπράξουν οι παραγωγοί την ειδική
πριµοδότηση για το έτος 2000, γεγονός που αντιβαίνει το
στόχο του µέτρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 8, το άρθρο
13 παράγραφος 5 και το άρθρο 50 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στο πλαίσιο της πληρωµής της πριµοδότησης εκτατικοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου
1999, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος,
όσον αφορά τα καθεστώτα πριµοδοτήσεων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2733/
2000 (3), ο δείκτης πυκνότητας της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται µε βάση κυρίως τον αριθµό των αρρένων
βοοειδών, των αγελάδων και δαµάλεων που εκτρέφονταν
στη µονάδα κατά το εξεταζόµενο ηµερολογιακό έτος. Εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης που επικρατεί στην αγορά
βοείου κρέατος λόγω κατακόρυφης πτώσης της ζήτησης,
συνδεόµενης ιδίως µε την αγοραστική αδιαφορία των καταναλωτών που ανησυχούν για την αύξηση των διαπιστούµενων περιπτώσεων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των
βοοειδών, τα ζώα παραµένουν στη µονάδα παραγωγής επί
µακρότερο διάστηµα απ’ ό,τι συµβαίνει όταν επικρατεί κανονική κατάσταση. Τα ζώα αυτά λαµβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισµό του δείκτη πυκνότητας της εκµετάλλευσης, ο
δε παραγωγός πιθανώς για το λόγο αυτό να αποκλεισθεί
από την είσπραξη πριµοδότησης στην εκτατικοποίηση,
πράγµα που αντιβαίνει τον επιζητούµενο στόχο.
Προκειµένου να µην ευρεθεί σε µειονεκτική θέση ο παραγωγός που αντιµετωπίζει τις εξαιρετικές αυτές περιστάσεις,
είναι εποµένως σκόπιµο, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα,
να εφαρµοσθεί κατ’ αποκοπή διορθωτικός συντελεστής στον
αριθµό ΜΧΖ που διαπιστώνονται ότι υπάρχουν στην εκµετάλλευση κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ώστε να προσδιορισθεί ο δείκτης πυκνότητας µε την επιφύλαξη της κατάδειξης του αντίκτυπου που έχει η εξαιρετική κατάσταση της
αγοράς στη διάρκεια παραµονής των ζώων στην εκµετάλλευση και χωρίς πάντως να θίγεται η αρχή της εκτατικοποίησης.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 ορίζει στο άρθρο 42
τους κανόνες σχετικά µε το έτος καταλογισµού των ζώων
που αποτελούν ιδίως αντικείµενο του καθεστώτος ειδικής
πριµοδότησης. Εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης που επικρατεί στην αγορά βοείου κρέατος λόγω κατακόρυφης
πτώσης της ζήτησης, συνδεόµενης ιδίως µε την αγοραστική
αδιαφορία των καταναλωτών που ανησυχούν για την αύξηση

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30.
(3) ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 44.

(4)

Είναι εποµένως σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα, για
τους παραγωγούς που έχουν αναγκασθεί να αναβάλουν για
το 2001 τη σφαγή ή την εξαγωγή των ζώων τους, να
υποβάλουν εντός περιορισµένου διαστήµατος αίτηση είσπραξης ειδικής πριµοδότησης για το έτος 2000.

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η άµεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Η ακόλουθη παράγραφος 12 προστίθεται στο άρθρο 32:
«12.
Στη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της 15ης Οκτωβρίου και της 15ης Μαρτίου 2001, για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, ο διαπιστούµενος στην εκµετάλλευση αριθµός ΜΧΖ πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 0,8.
Το µέτρο αυτό εφαρµόζεται εφόσον έχει καταδειχθεί, πείθοντας
το κράτος µέλος, ότι εξαιτίας της εξαιρετικής κατάστασης που
επικρατεί στην αγορά, διατηρούνται στην εκµετάλλευση ζώα επί
µακρότερο διάστηµα απ’ ό,τι συµβαίνει όταν η κατάσταση είναι
οµαλή.»
2. Στο άρθρο 42 παρεµβάλλεται ένα τρίτο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων εδαφίων και του άρθρου
35 παράγραφος 1, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής πριµοδότησης σύµφωνα µε µία από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 8
επιλογές, εάν το ζώο οδηγήθηκε στη σφαγή στο διάστηµα
µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 28ης Φεβρουαρίου 2001,
και αν η αίτηση πριµοδότησης για το ζώο αυτό κατατέθηκε το
αργότερο στις 15 Μαρτίου 2001 για το ηµερολογιακό έτος
2000, κατ’ αίτηση του παραγωγού η πριµοδότηση καταλογίζεται στο έτος 2000, ενώ το ποσό της εφαρµοζόµενης πριµοδότησης αντιστοιχεί σε εκείνο που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου
2000.»
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

31.1.2001

31.1.2001

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 193/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των
επιστροφών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του
τοµέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο
άρθρο έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί
υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών
και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(3)

Υπάρχουν
δυνατότητες
εξαγωγής
για
ποσότητα
14 119 τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1162/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2110/2000 (5), και

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329
193
154
117
250

της
της
της
της
της

30.12.1995, σ. 18.
29.7.2000, σ. 3.
15.6.1976, σ. 11.
24.5.1995, σ. 2.
5.10.2000, σ. 23.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 14 119 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

31.1.2001

31.1.2001

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ης Ιανουαρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή (1)

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

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
173,00
173,00
173,00
—
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
064
A97
021 και 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 και 023
R01
A97
064
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
181,00
222,00
222,00
181,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
217,00
222,00
227,00
181,00
222,00
222,00
217,00
222,00
181,00
222,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 άρθρο 7 παράγραφος 4 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για
τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01: 2 054 τόνοι
Σύνολο των προορισµών R02 και R03: 2 850 τόνοι
Προορισµοί 021 και 023: 420 τόνοι
Προορισµός 64: 8 495 τόνοι
Προορισµός A97: 300 τόνοι.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη,
Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν,
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Α40, Α11 µε
εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 194/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
ρίων Νήσων σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα, εκ των οποίων
τα σιτηρά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερποντίων διαµερισµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92,
η ικανοποίηση των αναγκών των Καναρίων Νήσων σε ρύζι
διασφαλίζεται όσον αφορά την ποσότητα, τις τιµές και την
ποιότητα µε τη συγκέντρωση, µε ισοδύναµους όρους διαθέσεως µε απαλλαγή από την εισφορά, κοινοτικού ρυζιού,
πράγµα που συνεπάγεται τη χορήγηση ενισχύσεως για τις
παραδόσεις κοινοτικής καταγωγής. Η ενίσχυση αυτή πρέπει
να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις δαπάνες των
διαφορετικών πηγών εφοδιασµού, και ιδίως την τιµή βάσης
που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια ρυζιού κοινοτικής
καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού των
Καναρίων Νήσων καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
296
192

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 13.
23.12.2000, σ. 2.
17.11.1994, σ. 23.
24.7.1999, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)
Θραύσµατα
(1006 40)

Ποσό της ενίσχυσης

230,00
51,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 195/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων
ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1983/92 της
Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 1992, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασµό σε
προϊόντα του τοµέα του ρυζιού των Αζορών και της Μαδέρας και για καθορισµό του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/94 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου, της 15ης
Ιουνίου 1992, περί ειδικών µέτρων σχετικά µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/
92, τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια του ρυζιού κοινοτικής καταγωγής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού
των Αζορών και της Μαδέρας καθορίζονται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

173
328
179
238

της
της
της
της

27.6.1992, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
1.7.1992, σ. 6.
23.9.1993, σ. 24.

(5) ΕΕ L 198 της 17.7.1992, σ. 37.
(6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισµό των ποσών των ενισχύσεων για την
προµήθεια στις Αζόρες και στη Μαδέρα προϊόντων ρυζιού κοινοτικής προελεύσεως
(σε EUR/t)
Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
(Κωδικός ΣΟ)

Λευκασµένο ρύζι
(1006 30)

Προορισµός
Αζόρες

Μαδέρα

230,00

230,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 196/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των επιστροφών
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός από εκείνες που χορηγούνται στην
περίπτωση των προστιθέµενων ζάχαρων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1007/97 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2302/2000 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύνανται να ζητηθούν
πιστοποιητικά εξαγωγής εκτός από εκείνες για τις οποίες
ζητήθηκαν στο πλαίσιο επισιτιστικής βοήθειας.
Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1429/95 καθόρισε
τους όρους υπό τους οποίους δύνανται να ληφθούν ειδικά
µέτρα από την Επιτροπή προκειµένου να αποφευχθεί η υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες δύνανται να ζητηθούν
πιστοποιητικά εξαγωγής.
Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή, θα προκύψει υπέρβαση της ποσότητας των 293
τόνων σακχαρόπηκτων κερασιών, που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2302/2000, µειωµένης και προσαυξηµένης κατά τις ποσότητες που αναφέρο-

νται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1429/95, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισµό τα πιστοποιητικά
µε προκαθορισµό της επιστροφής που αφορούν οι αιτήσεις
που κατατίθενται στις 25 Ιανουαρίου 2001. Πρέπει, εποµένως, να εφαρµοστεί ένας συντελεστής µείωσης στις
ποσότητες για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση στις 25
Ιανουαρίου 2001 και να απορριφθούν οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής που
κατατίθενται αργότερα για να εκδοθούν κατά την τρέχουσα
περίοδο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής σακχαρόπηκτων κερασιών, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 25
Ιανουαρίου 2001 βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2302/2000, εκδίδονται µέχρι ανώτατου ορίου 94,5 % των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν για το ανωτέρω προϊόν.
Για το ανωτέρω προϊόν, απορρίπτονται οι αιτήσεις για πιστοποιητικά που κατατίθενται µετά τις 25 Ιανουαρίου 2001 και πριν από
τις 24 Φεβρουαρίου 2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28.
(2) ΕΕ L 144 της 5.6.1997, σ. 16.
(3) ΕΕ L 263 της 18.10.2000, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 197/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιανουαρίου 2001
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των
εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2/2001 της Επιτροπής (3) καθόρισε
τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β, εκτός από
εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας.

(2)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήµερα η
Επιτροπή για τα λεµόνια, οι ενδεικτικές ποσότητες που
προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει
κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
για τα λεµόνια, που εξάγονται µετά τις 30 Ιανουαρίου
2001, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής
περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα λεµόνια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β
που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2/2001, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε
αποδεκτή µετά τις 30 Ιανουαρίου 2001 και πριν από τις 17
Μαρτίου 2001, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ L 1 της 4.1.2001, σ. 3.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου
για την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της Κύπρου σε κοινοτικά προγράµµατα
στους τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας
(2001/84/ΕΚ)
Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση του
κοινοτικού προγράµµατος δράσης Νεολαία (5) και ιδίως το
άρθρο 11, προβλέπουν ότι αυτά τα προγράµµατα είναι
ανοιχτά στη συµµετοχή της Κύπρου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 149 και 150, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300, παράγραφος 2 πρώτη φράση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

(3)

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές διαπραγµάτευσης
που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2000, η
Επιτροπή έχει διαπραγµατευθεί, εξ ονόµατος της Κοινότητας, συµφωνία για τη συµµετοχή της Κύπρου σε αυτά τα
προγράµµατα.

(4)

Η συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η συµµετοχή της Κύπρου στα κοινοτικά προγράµµατα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της προενταξιακής στρατηγικής για
την Κύπρο όπως καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη
∆ηµοκρατία της Μάλτας (2).
Η απόφαση 1999/382/EΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (3) και ιδίως το
άρθρο 10, η απόφαση αριθ. 253/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου
2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
Σωκράτης (4) και ιδίως το άρθρο 12, και η απόφαση αριθ.
1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

(1) Γνώµη που δόθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3.
3) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
(
(4) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κύπρου
για την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων συµµετοχής της
Κύπρου στα κοινοτικά προγράµµατα στους τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας εγκρίνεται εξ
ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν τη
συµφωνία δεσµεύοντας την Κοινότητα.
(5) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1.

31.1.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 29/39

Άρθρο 3
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξ ονόµατος της Κοινότητας προβαίνει στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 4 της συµφωνίας.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PIERRET
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κύπρου για την έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων
συµµετοχής της Κύπρου σε κοινοτικά προγράµµατα στους τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της νεολαίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

αφενός, και,

Άρθρο 1

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (στη συνέχεια: «η Κύπρος»),
αφετέρου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (1), και ιδίως το
άρθρο 10, η απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου
2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
Σωκράτης (2), και ιδίως το άρθρο 12, και η απόφαση αριθ.
1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση του
προγράµµατος κοινοτικής δράσης Νεολαία (3), και ιδίως το
άρθρο 11, προβλέπουν ότι αυτά τα προγράµµατα θα είναι
ανοιχτά στη συµµετοχή της Κύπρου.

(1)

(2)

Η Κύπρος εξέφρασε την επιθυµία να συµµετάσχει στα προγράµµατα αυτά.

(3)

Η συµµετοχή της Κύπρου σε αυτά τα προγράµµατα αποτελεί σηµαντικό βήµα για την προενταξιακή στρατηγική της,
όπως καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του
Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της
Μάλτας (4),

Η Κύπρος θα συµµετάσχει από το 2001 στο δεύτερο στάδιο των
κοινοτικών προγραµµάτων δράσης Leonardo da Vinci και
Σωκράτης καθώς και στο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης Νεολαία
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στα παραρτήµατα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 2
Η παρούσα συµφωνία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως τη
λήξη των προγραµµάτων.
Άρθρο 3
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται αφενός στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και αφετέρου στα
εδάφη της Κύπρου.
Άρθρο 4
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της κοινοποίησης από τα συµβαλλόµενα µέρη της ολοκλήρωσης των αντίστοιχων διαδικασιών τους.
Άρθρο 5
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στα δανικά,
ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά, φινλανδικά, γερµανικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και σουηδικά και όλα τα κείµενα είναι
εξίσου αυθεντικά.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Ευρωπαϊκή Κοινóτητα

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

146 της 11.6.1999, σ. 33.
28 της 3.2.2000, σ. 1.
117 της 18.5.2000, σ. 1.
68 της 16.3.2000, σ. 3.

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής της Κύπρου στα προγράµµατα Leonardo da Vinci II, Σωκράτης II και Νεολαία
1. Η Κύπρος συµµετέχει στα προγράµµατα Leonardo da Vinci II, Σωκράτης II και Νεολαία (εφεξής «τα προγράµµατα»)
σύµφωνα µε τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που καθορίζονται στις αποφάσεις 1999/382/ΕΚ,
αριθ. 253/2000/ΕΚ και αριθ. 1031/2000/ΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συµφωνία. Συµµετέχει σε όλες
τις δραστηριότητες των προγραµµάτων, µε εξαίρεση ορισµένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράµµατος Νεολαία, οι
οποίες είναι αφιερωµένες στη συνεργασία µε τρίτες χώρες που δεν συµµετέχουν πλήρως σε αυτό το πρόγραµµα.
2. Σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων άρθρων 5 των ανωτέρω αποφάσεων καθώς και µε τις διατάξεις σχετικά µε τις
αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τα εθνικά γραφεία των προγραµµάτων Leonardo da Vinci,
Σωκράτης και Νεολαία, οι οποίες θεσπίζονται από την Επιτροπή, η Κύπρος δηµιουργεί την δέουσα υποδοµή για τη
συντονισµένη διαχείριση της εφαρµογής των ενεργειών των προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο, και λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα για να εξασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότηση των εν λόγω γραφείων, τα οποία θα επιδοτούνται από τα προγράµµατα
για τις δραστηριότητές τους. Η Κύπρος λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την δέουσα διεξαγωγή των προγραµµάτων σε
εθνικό επίπεδο.
3. Για να συµµετάσχει στα προγράµµατα, η Κύπρος καταβάλλει ετήσια συνεισφορά στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Εάν κριθεί απαραίτητο, για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των προγραµµάτων, ή η πορεία της ικανότητας απορρόφησης της
Κύπρου, το Συµβούλιο Σύνδεσης δύναται να προσαρµόζει την εν λόγω συνεισφορά, για να αποφεύγονται δηµοσιονοµικές
ανισορροπίες κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των αιτήσεων σε σχέση µε τους επιλέξιµους
οργανισµούς, οργανώσεις και πολίτες της Κύπρου είναι οι ίδιοι µε εκείνους που εφαρµόζονται σε επιλέξιµους οργανισµούς,
οργανώσεις και πολίτες της Κοινότητας.
Η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τους εµπειρογνώµονες της Κύπρου κατά τον διορισµό ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για
να την επικουρούν στην αξιολόγηση των σχεδίων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των αποφάσεων για τη θέσπιση των
προγραµµάτων.
5. Για να εξασφαλιστεί η κοινοτική διάσταση των προγραµµάτων που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη, τα
σχέδια και οι δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα εταίρο ενός κράτους µέλους της Κοινότητας.
6. Για τις δραστηριότητες κινητικότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, τµήµα ΙΙΙ. σηµείο 1 της απόφασης σχετικά µε το
πρόγραµµα Leonardo da Vinci II, και για τις ενέργειες στο πλαίσιο των προγραµµάτων Σωκράτης και Νεολαία, η διαχείριση
των οποίων είναι αποκεντρωµένη, καθώς και για τη χρηµατοδοτική στήριξη των εθνικών γραφείων σύµφωνα µε το σηµείο 2
του προκειµένου παραρτήµατος τα κονδύλια χορηγούνται στην Κύπρο µε βάση την ετήσια κατανοµή του προϋπολογισµού
ανά πρόγραµµα, η οποία αποφασίζεται σε κοινοτικό επίπεδο, και τη συνεισφορά της Κύπρου σ’ αυτά. Το µέγιστο ύψος
χρηµατοδοτικής στήριξης των δραστηριοτήτων των εθνικών γραφείων δεν υπερβαίνει το 50 % του προϋπολογισµού για τα
προγράµµατα εργασίας των εθνικών γραφείων.
7. Τα κράτη µέλη της Κοινότητας και η Κύπρος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των προβλεποµένων
διατάξεων, για να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή των σπουδαστών, των διδασκόντων, των καταρτιζόµενων, των επιµορφωτών, του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων, των νέων και άλλων επιλέξιµων ατόµων που
µετακινούνται µεταξύ της Κύπρου και των κρατών µελών της Κοινότητας µε σκοπό τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες
που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία.
8. Οι δραστηριότητες που καλύπτει η παρούσα συµφωνία απαλλάσσονται από τους έµµεσους φόρους και δασµούς της Κύπρου
και δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισµούς επί των εισαγωγών και των εξαγωγών όσον αφορά τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων.
9. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις που διέπουν τα προγράµµατα
Leonardo da Vinci II, Σωκράτης II και Νεολαία (άρθρα 13, 14 και 13 αντίστοιχα), η συµµετοχή της Κύπρου στα
προγράµµατα παρακολουθείται συνεχώς και από κοινού από την Επιτροπή και την Κύπρο. Η Κύπρος υποβάλλει σχετικές
εκθέσεις στην Επιτροπή και λαµβάνει µέρος σε άλλα ειδικά µέτρα που λαµβάνει η Κοινότητα σε αυτό το πλαίσιο.
10. Σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς της Κοινότητας, στις συµβατικές ρυθµίσεις που συνάπτονται µε, ή από
φορείς της Κύπρου, προβλέπεται η διενέργεια λογιστικών και λοιπών ελέγχων εκ µέρους ή υπό την εποπτεία της Επιτροπής
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι διενεργούνται µε σκοπό τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων
τέτοιων φορέων, σε συσχετισµό µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις έναντι της Κοινότητας. Με πνεύµα συνεργασίας και
αµοιβαίου συµφέροντος, οι αρµόδιες αρχές της Κύπρου παρέχουν κάθε εύλογη και εφικτή βοήθεια που κρίνεται αναγκαία ή
χρήσιµη υπό τις εκάστοτε περιστάσεις για τη διενέργεια των λογιστικών και λοιπών ελέγχων.
Οι διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε τα εθνικά γραφεία των
προγραµµάτων Leonardo da Vinci, Σωκράτης και Νεολαία, οι οποίες θεσπίζονται από την Επιτροπή, εφαρµόζονται στις
σχέσεις µεταξύ της Κύπρου, της Επιτροπής και των εθνικών γραφείων της Κύπρου. Σε περίπτωση παρατυπίας, αµέλειας ή
απάτης που µπορεί να καταλογιστεί στα εθνικά γραφεία της Κύπρου, οι αρχές της χώρας αυτής θεωρούνται υπεύθυνες για
τους µη ανακτηθέντες πόρους.
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11. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci II
και στα αντίστοιχα άρθρα 8 των αποφάσεων για τα προγράµµατα Σωκράτης II και Νεολαία, αντιπρόσωποι της Κύπρου
συµµετέχουν ως παρατηρητές στις επιτροπές των προγραµµάτων, για τα θέµατα που τους αφορούν. Για την εξέταση των
υπόλοιπων θεµάτων, καθώς και κατά την ψηφοφορία, οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων
της Κύπρου.
12. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται σε όλες τις επαφές µε την Επιτροπή, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τις
συµβάσεις, τις υποβαλλόµενες εκθέσεις και άλλες διοικητικές ρυθµίσεις των προγραµµάτων, είναι µία από τις επίσηµες
γλώσσες της Κοινότητας.
13. Η Κοινότητα και η Κύπρος δύνανται, ανά πάσα στιγµή, να τερµατίσουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει της
παρούσας συµφωνίας, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης δώδεκα µηνών. Τα σχέδια και οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά το χρόνο καταγγελίας συνεχίζονται µέχρις ότου ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα συµφωνία.

31.1.2001

31.1.2001
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κύπρου στα προγράµµατα Leonardo da Vinci II, Σωκράτης II και Νεολαία
1. Leonardo da Vinci
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Κύπρος στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συµµετοχή της στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci II είναι η ακόλουθη (σε ευρώ):
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

497 000

529 000

552 000

574 000

603 000

626 000

2. Σωκράτης
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Κύπρος στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συµµετοχή της στο πρόγραµµα Σωκράτης II είναι η ακόλουθη (σε ευρώ):
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

681 000

697 000

712 000

731 000

753 000

780 000

3. Νεολαία
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά που θα καταβάλει η Κύπρος στο γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
συµµετοχή της στο πρόγραµµα Νεολαία είναι η ακόλουθη (σε ευρώ):
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

533 000

565 000

598 000

627 000

658 000

698 000

4. Η Κύπρος καταβάλει την προαναφερθείσα συνεισφορά εν µέρει από τον εθνικό προϋπολογισµό της και εν µέρει από τα
προενταξιακά κονδύλια που λαµβάνει. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας προγραµµατισµού στο πλαίσιο του κανονισµού
555/2000, τα ζητούµενα προενταξιακά κονδύλια χορηγούνται στην Κύπρο µέσω ξεχωριστού χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου.
Μαζί µε το µέρος που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό της Κύπρου, αυτά τα κονδύλια αποτελούν την εθνική
συνεισφορά της Κύπρου, από την οποία θα προβεί σε πληρωµές ανταποκρινόµενη στις ετήσιες προσκλήσεις της Επιτροπής για
την καταβολή συνεισφορών.
5. Τα προενταξιακά κονδύλια καταβάλλονται σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:
— για τη συνεισφορά στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci II, τα ακόλουθα ετήσια ποσά (σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

— για τη συνεισφορά στο πρόγραµµα Σωκράτης II, τα ακόλουθα ετήσια ποσά (σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

400 000

350 000

300 000

300 000

200 000

150 000

— για τη συνεισφορά στο πρόγραµµα Νεολαία, τα ακόλουθα ετήσια ποσά (σε ευρώ)
Έτος 2001

Έτος 2002

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

400 000

300 000

250 000

200 000

200 000

150 000

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

31.1.2001

31.1.2001
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Σεπτεµβρίου 2000
µε την οποία εγκρίνεται η χορήγηση ενισχύσεων από τη Γαλλία υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα για τα έτη
1997, 1998 και 1999
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2957]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/85/ΕΚΑΧ)
ρόµενων οµολογιακών δανείων αλλά και οι στενοί δεσµοί
που υφίστανται µεταξύ της επιχείρησης Charbonnages de
France και των γαλλικών αρχών συνεπάγονται τη σιωπηρή
εγγύηση του γαλλικού κράτους για τα οµολογιακά δάνεια
που είχε εκδώσει η επιχείρηση. Στην προειδοποιητική επιστολή επισηµαίνονταν ιδίως τα εξής: «Η χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της επιχείρησης Charbonnages de France δεν
της επιτρέπει να δανειστεί από τη χρηµαταγορά σύµφωνα µε
τους όρους του κοινού δικαίου χωρίς την εγγύηση, τουλάχιστον τη σιωπηρή, του κράτους. Η επιχείρηση Charbonnages de France έχει προβλέψει την παύση κάθε δραστηριότητας εξόρυξης για το έτος 2005. Έως την ηµεροµηνία εκείνη,
όχι µόνο είναι ελάχιστα πιθανόν να έχει αποπληρώσει τα
τρέχοντα δάνεια, αλλά θα έχει επιβαρυνθεί και µε άλλα,
τόσο γιατί η εξορυκτική δραστηριότητα παρουσιάζει διαρθρωτικό έλλειµµα, αλλά και για να εξασφαλίσει την
αποπληρωµή των προηγούµενων δανείων». Η Επιτροπή
έκρινε ως εκ τούτου, ότι τα εν λόγω οµολογιακά δάνεια
συνιστούσαν ενισχύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα,
την απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 28ης ∆εκεµβρίου
1993, για το κοινοτικό καθεστώς παρεµβάσεων των κρατών µελών
υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
την απόφαση 95/465/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου
1995, µε την οποία εκδόθηκε θετική γνωµοδότηση σχετικά µε το
πρόγραµµα συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της γαλλικής βιοµηχανίας άνθρακα (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I
(1)

Η Γαλλία γνωστοποίησε στην Επιτροπή, µε τις επιστολές
της, της 31ης Ιουλίου 1997, της 13ης Αυγούστου 1998
και της 10ης Μαΐου 1999, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 9 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 3632/93/
ΕΚΑΧ, τις χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις που προτίθεται να
ασκήσει υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα, αντιστοίχως για τα
έτη 1997, 1998 και 1999.

(2)

Όπως διαπίστωσαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, οι ενισχύσεις αυτές, µε τη µορφή που γνωστοποιήθηκαν από τη
Γαλλία, οι οποίες αποτελούνται από τις άµεσες επιχορηγήσεις οι οποίες προέρχονται από τον γενικό κρατικό προϋπολογισµό και από τις εισφορές κεφαλαίων που προέρχονται
από τον ειδικό λογαριασµό του ∆ηµοσίου, δεν επιτρέπουν
την κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης της τρέχουσας
παραγωγής. Η κάλυψη του υπολοίπου ποσού από τις απώλειες της τριετίας αυτής εξασφαλίσθηκε, σύµφωνα µε ένα
σηµείωµα των γαλλικών αρχών της 25ης Μαρτίου 1998, µε
την έκδοση οµολογιακών δανείων από την επιχείρηση Charbonnages de France η οποία άντλησε τα ποσά από τις
χρηµαταγορές.

(3)

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Επιτροπής, η οποία περιέχεται
στην προειδοποιητική επιστολή που διαβίβασε στη Γαλλία
στις 26 Ιουλίου 1999 (3), οι όροι έκδοσης των προαναφε-

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 12.
(2) ΕΕ L 267 της 9.11.1995, σ. 46.
(3) ΕΕ C 280 της 2.10.1999, σ. 3.

(4)

Η Γαλλία επιβεβαίωσε τη θέση της Επιτροπής µε την επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 1999, µε την οποία απάντησε
στην προειδοποιητική επιστολή της 26ης Ιουλίου 1999,
αναφέροντας ρητά ότι τα οµολογιακά δάνεια που είχαν
εκδοθεί από την επιχείρηση Charbonnages de France µπορούσε να θεωρηθεί ότι είχαν εκδοθεί για λογαριασµό του
γαλλικού κράτους. Πολλά άλλα συγκλίνοντα δεδοµένα
στοιχειοθετούν εξάλλου την ύπαρξη της έµµεσης εγγύησης
από την πλευρά του γαλλικού κράτους υπέρ των οµολογιών
που εκδόθηκαν από την επιχείρηση Charbonnages de
France. Αυτό υποστηρίζεται µάλιστα από το γεγονός ότι,
όπως ανέφεραν οι γαλλικές αρχές στην επιστολή της 26ης
Οκτωβρίου 1999 «το καθεστώς του δηµοσίου οργανισµού
που έχει η επιχείρηση CDF (Charbonnages de France),
συνέπεια του οποίου είναι να καθίσταται το κράτος δικαιοδόχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών της έπειτα από τη
διάλυσή της, θα εξωθήσει το γαλλικό κράτος να επωµισθεί
το χρέος της επιχείρησης κατά τη χρονική στιγµή της διάλυσής της, η οποία θα επέλθει µετά την παύση των δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης των ορυχείων άνθρακα στον χρονικό ορίζοντα του 2005».
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(5)

Όπως συµπεραίνει η Επιτροπή, ως εκ τούτου, εκείνο το
µέρος των οµολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την
επιχείρηση Charbonnages de France, προορισµός των
οποίων ήταν να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό από τις απώλειες εκµετάλλευσης των ετών 1997, 1998 και 1999 που
δεν καλυπτόταν από τις άµεσες επιχορηγήσεις και τις
συνεισφορές κεφαλαίων, συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια
του άρθρου της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.

(6)

Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προηγουµένως
καθώς και τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τη
Γαλλία, η Επιτροπή αποφασίζει, βάσει των ρυθµίσεων της
απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ, σχετικά µε τα ακόλουθα
χρηµατοδοτικά µέτρα:
α) όσον αφορά το έτος 1997:

του κόστους παραγωγής και της τιµής πωλήσεως του άνθρακα, η οποία προκύπτει από την ελεύθερη συναίνεση στην
οποία έχουν καταλήξει τα αντισυµβαλλόµενα µέρη,
συναρτήσει των συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά
για άνθρακα ανάλογης ποιότητας από τρίτες χώρες. Οι
ενισχύσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραµµα συρρίκνωσης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, της
οποίας η πλήρης παύση εκµετάλλευσης προβλέπεται για το
2005. Λόγω των έκτακτων κοινωνικών και περιφερειακών
συνεπειών που προκαλεί η συρρίκνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η γαλλική κυβέρνηση,
κατόπιν συµφωνίας µε τους κοινωνικούς εταίρους, αποφάσισε να κλιµακώσει χρονικά το κλείσιµο τον µονάδων εξόρυξης έως το 2005.
(9)

Παρά το ότι η παραγωγή άνθρακα περιορίσθηκε από 5,361
εκατοµµύρια τια (1) κατά το 1997 σε 3,673 εκατοµµύρια
τια το 1999, σηµειώνοντας εποµένως µείωση κατά 30 %, η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι το ποσό των ενισχύσεων παρέµεινε
σχετικά σταθερό, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Η
µείωση των τιµών για τον άνθρακα στις διεθνείς αγορές,
αλλά και η αύξηση του κόστους της παραγωγής — από
825 γαλλικά φράγκα ανά τια το 1997 σε 975 γαλλικά
φράγκα ανά τια, το 1999 — οδήγησαν στην εξουδετέρωση
των επιπτώσεων από τη µείωση του όγκου παραγωγής επί
του επιπέδου του συνολικού ποσού των ενισχύσεων. Η εν
λόγω εξέλιξη του κόστους που συνδέεται µε τις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα επιβεβαιώνει σαφώς την απόφαση που έλαβε η Γαλλία να παύσει κάθε µορφή εκµετάλλευσης µέχρι το 2005.

(10)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω
απόφασης η Επιτροπή επαλήθευσε για τα έτη οικονοµικής
χρήσης άνθρακα 1997 και 1998 ότι η κοινοποιηθείσα
ενίσχυση ανά τόνο δεν υπερέβαινε σε κάθε µονάδα
παραγωγής τη διαφορά µεταξύ του κόστους παραγωγής και
των πραγµατικών εσόδων. Η Επιτροπή επαλήθευσε για την
οικονοµική χρήση άνθρακα 1999 κατά πόσο η γνωστοποιηθείσα ενίσχυση ανά τόνο δεν υπερέβαινε, για κάθε παραγωγική µονάδα, τη διαφορά µεταξύ του κόστους παραγωγής
και των προβλεπόµενων εσόδων.

(11)

Η Επιτροπή εξέτασε εξάλλου εάν, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2, της απόφασης αριθ. 3632/93/
ΕΚΑΧ, οι προτεινόµενες από την Γαλλία ενισχύσεις είχαν
εγγραφεί στους κρατικούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς προϋπολογισµούς των κρατών µελών ή εάν εντάσσονται σε αυστηρά ισοδύναµους µηχανισµούς. ∆εδοµένου ότι
οι άµεσες επιχορηγήσεις από το γενικό κρατικό προϋπολογισµό και οι συνεισφορές κεφαλαίων είχαν εγγραφεί στον
λογαριασµό µε ιδιάζοντες στόχους του θυσαυροφυλακίου,
οι δύο αυτές κατηγορίες ενισχύσεων πληρούν τις απαιτήσεις
του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 3632/
93/ΕΚΑΧ. Όσον αφορά τα οµολογιακά δάνεια που εξέδωσε
η επιχείρηση Charbonnages de France, η Γαλλία ενηµέρωσε
την Επιτροπή, µε επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 1999, ότι
το γαλλικό κράτος θα επιβαρυνόταν από το έτος 2000 µε
τους τόκους για τα οµολογιακά αυτά δάνεια. Οι οφειλόµενοι για τα δάνεια αυτά τόκοι κατά τα έτη 1998 και 1999,
καλύφθηκαν από οµολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν για τα
εν λόγω έτη. ∆εδοµένου ότι οι γαλλικές αρχές χορήγησαν
µε επιστολή της 3ης Ιουλίου 2000 στην Επιτροπή την
απόδειξη µε την οποία στοιχειοθετείται ότι οι οφειλόµενοι
για το έτος 2000 τόκοι είναι εγγεγραµµένοι στον κρατικό
προϋπολογισµό του έτους 1999, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα

— την ενίσχυση συρρίκνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ύψους 2 489 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων, προορισµός της οποίας είναι η κάλυψη
των απωλειών εκµετάλλευσης,
— την ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 3 869 εκατοµµυρίων
γαλλικών φράγκων·
β) όσον αφορά το έτος 1998:
— την ενίσχυση συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων,
ύψους 2 578 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων,
προορισµός της οποίας είναι η κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης,
— την ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων επιβαρύνσεων, ύψους 4 059 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων·
γ) όσον αφορά το έτος 1999:
— την ενίσχυση συρρίκνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ύψους 2 369 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων, προορισµός της οποίας είναι η κάλυψη
των απωλειών εκµετάλλευσης,
— την ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων επιβαρύνσεων, ύψους 4 135 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων.
(7)

Τα χρηµατοδοτικά µέτρα που σχεδιάζει να θεσπίσει η Γαλλία
υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα εµπίπτουν στο πεδίο των
διατάξεων του άρθρου 1 της απόφασης αριθ. 3632/93/
ΕΚΑΧ και πρέπει, ως εκ τούτου, να εγκριθούν από την
Επιτροπή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 9. Η Επιτροπή αποφασίζει ιδίως λαµβάνοντας υπόψη τους γενικούς
στόχους και κριτήρια του άρθρου 2 καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της εν
λόγω απόφασης. Όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος
6, της προαναφερόµενης απόφασης κατά την εξέτασή της
αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί το συµβιβάσιµο χαρακτήρα των
µέτρων µε τα σχέδια συρρίκνωσης των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, για τα οποία έχει εκδοθεί ευνοϊκή γνώµη
από την Επιτροπή.
II

(8)

Τα ποσά των 2 489, 2 578 και 2 369 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, που σχεδιάζει να χορηγήσει η Γαλλία στη
βιοµηχανία άνθρακα, βάσει του άρθρου 4 της απόφασης
αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ για τα έτη 1997, 1998 και 1999,
αντιστοίχως, στοχεύουν στην κάλυψη της διαφοράς µεταξύ
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(1) τια = τόνος ισοδύναµου άνθρακα.
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οµολογιακά δάνεια πληρούν την υποχρέωση που επιβάλλεται από το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ. Πράγµατι, όπως αναλύεται και στην αιτιολογική σκέψη του σηµείου ΙΙΙ εν λόγω απόφασης, στόχος
της επιβαλλόµενης από το άρθρο 2 παράγραφος 2 υποχρέωσης είναι να παρέχεται η καλύτερη δυνατή εγγύηση για
να διασφαλίζεται η διαφάνεια των συστηµάτων παροχής
ενισχύσεων. Με την ένταξη των οφειλόµενων για το έτος
2000 τόκων στα κονδύλια του προϋπολογισµού, θα πρέπει
να θεωρηθεί ότι ο προαναφερόµενος στόχος έχει εκπληρωθεί
στο µέτρο που οι τόκοι αποτελούν το παρεπόµενο αποτέλεσµα του ποσού των οµολογιακών δανείων. Στην ουσία, µε
την ένταξη στον προϋπολογισµό των οφειλόµενων για τα
οµολογιακά δάνεια τόκων, το ίδιο το ποσό των οµολογιακών δανείων πληροί καθαυτό τον αντικειµενικό στόχο της
διαφάνειας των ενισχύσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2
της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ.
(12)

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη
περίπτωση, οι ενισχύσεις αυτές συµβάλλουν στην επίλυση
των κοινωνικών και περιφερειακών προβληµάτων τα οποία
συνδέονται µε την πλήρη ή µερική συρρίκνωση της δραστηριότητας των µονάδων παραγωγής.

(13)

Με την επιφύλαξη της απόφασης για ποσό 35 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων για το έτος 1997 και για ποσό 45
εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων για καθένα από τα έτη
1998 και 1999, µε βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από
τη Γαλλία, οι προβλεπόµενες γι’ αυτήν την τριετία ενισχύσεις είναι συµβιβάσιµες µε τους στόχους της απόφασης
αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ και την εύρυθµη λειτουργία της
Κοινής Αγοράς. Η Επιτροπή θα αποφασίσει µεταγενέστερα
για το υπόλοιπο ποσό των 35 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων για το έτος 1997, και για το ποσό των 45
εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, για τα έτη 1998 και
1999, υπό το πρίσµα ιδίως των απαντήσεων που θα κοινοποιηθούν από τη Γαλλία στα ερωτήµατα που τέθηκαν στην
προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1999, στο πλαίσιο της καταγγελίας αριθ. 97/4717,
της 26ης Αυγούστου 1997, η οποία στρεφόταν κατά της
επιχείρησης Charbonnages de France, και είχε υποβληθεί
από πέντε γαλλικές επιχειρήσεις, µεταξύ των οποίων και η
εταιρεία Thion et Cie.

(14)

— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 631, 731 και 837 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, τις επιβαρύνσεις για την
πληρωµή κοινωνικών παροχών για τα έτη 1997, 1998
και 1999, που επέφερε η συνταξιοδότηση εργαζοµένων
οι οποίοι δεν συµπλήρωσαν την νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 154, 244 και 157 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, τα άλλα έκτακτα έξοδα για τα
έτη 1997, 1998 και 1999, για τους εργαζόµενους που
στερήθηκαν την εργασία τους, λόγω των µέτρων
αναδιάρθρωσης και εξορθολογισµού,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 47, 67 και 86 εκατοµµυρίων
γαλλικών φράγκων, καλύπτει τις υπολειπόµενες επιβαρύνσεις για τα έτη 1997, 1998 και 1999, οι οποίες
απορρέουν από φορολογικές, νοµικές ή διοικητικές διατάξεις,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 143, 198 και 246 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, τα συµπληρωµατικά έργα για
τα έτη 1997, 1998 και 1999, που προκλήθηκαν από
τις αναδιαρθρώσεις,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 10, 7 και 12 εκατοµµυρίων
γαλλικών φράγκων, τις ζηµίες των ορυχείων για τα έτη
1997, 1998 και 1999, οι οποίες καταλογίζονται στις
ζώνες εξόρυξης µεταλλευµάτων που λειτουργούσαν στο
παρελθόν,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 73, 45 και 45 εκατοµµυρίων
γαλλικών φράγκων, τις έκτακτες ουσιαστικές υποτιµήσεις για τα έτη 1997, 1998 και 1999, που οφείλονται
στην αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας,
— µέχρι ποσού, αντιστοίχως, 2 811, 2 767 και 2 752
εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων, την αύξηση των επιβαρύνσεων για τα έτη 1997, 1998 και 1999, που
οφείλεται στη µείωση, λόγω των αναδιαρθρώσεων, του
αριθµού των συνεισφερόντων καθώς και των σχετικών
συνεισφορών, εκτός του συστήµατος της νόµιµης ασφάλισης, προς κάλυψη των οφειλοµένων στην κοινωνική
ασφάλιση υποχρεώσεων.
(17)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει εξάλλου την απόφαση
που θα οδηγηθεί να υιοθετήσει η Επιτροπή έπειτα από την
εξέταση των καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά της επιχείρησης Charbonnages de France, και όλως ιδιαιτέρως
κατά της εταιρείας Cokes de Drocourt SA, στο πλαίσιο της
αγοράς του οπτάνθρακα.
III

(15)

(16)

Τα χρηµατικά ποσά ύψους 3 869, 4 059 και 4 135 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων που προτίθεται να χορηγήσει
η Γαλλία στη βιοµηχανία της άνθρακα, αντιστοίχως, για τα
έτη 1997, 1998 και 1999, προορίζεται να καλύψει τις
έκτακτες επιβαρύνσεις που προέρχονται από τον εκσυγχρονισµό, τον εξορθολογισµό και την αναδιάρθρωση του κλάδου του άνθρακα, οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις τρέχουσες παραγωγικές δραστηριότητες (κληρονοµικά βάρη του
παρελθόντος).
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 3632/93/
ΕΚΑΧ, οι ενισχύσεις αυτές καλύπτουν τις επιβαρύνσεις που
αναφέρονται ρητώς στο παράρτηµα της απόφασης, δηλαδή:
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ οι ενισχύσεις αυτές µπορεί να θεωρηθούν
συµβιβάσιµες µε την Κοινή Αγορά, εάν το ποσό τους δεν
υπερβαίνει τις δαπάνες οι οποίες προκύπτουν ή έχουν προκύψει από τον εκσυγχρονισµό, τον εξορθολογισµό και την
αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας άνθρακα και οι οποίες δεν
έχουν σχέση µε την τρέχουσα παραγωγή. Επειτα από επαλήθευση των στοιχείων που της κοινοποιήθηκαν, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι ο όρος αυτός πληρούται. Λαµβάνοντας
υπόψη όσα αναπτύσσονται προηγουµένως και µε βάση τις
πληροφορίες που χορηγήθηκαν από τη Γαλλία, οι ενισχύσεις
που προβλέπεται να χορηγηθούν για τα έτη 1997, 1998
και 1999 είναι συµβιβάσιµες µε τους στόχους της απόφασης αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ και την εύρυθµη λειτουργία
της Κοινής Αγοράς.
IV

(18)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση
και άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 της απόφασης αριθ.
3632/93/ΕΚΑΧ, η Επιτρπή οφείλει να εξακριβώσει κατά
πόσο οι εγκρινόµενες ενισχύσεις για την τρέχουσα
παραγωγή ανταποκρίνονται αποκλειστικά στους σκοπούς
του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης. Προς τούτο, πρέπει
να ενηµερώνεται για τα ποσά και τον τρόπο κατανοµής των
καταβολών για το έτος 1999,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η Γαλλία εξουσιοδοτείται να λάβει τα ακόλουθα µέτρα υπέρ της
βιοµηχανίας της άνθρακα, για το έτος 1997:
α) να χορηγήσει ενίσχυση για τη συρρίκνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, ύψους 2 454 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων, µε προορισµό την κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης. Η Επιτροπή θα αποφασίσει µεταγενέστερα για το υπόλοιπο ποσό των 35 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων·
β) να χορηγήσει ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 3 869 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων.
Άρθρο 2
Η Γαλλία εξουσιοδοτείται να λάβει τα ακόλουθα µέτρα υπέρ της
βιοµηχανίας της άνθρακα, για το έτος 1998:
α) να χορηγήσει ενίσχυση για τη συρρίκνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, ύψους 2 533 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων, µε προορισµό την κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης. Η Επιτροπή θα αποφασίσει µεταγενέστερα για το υπόλοιπο ποσό των 45 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων·
β) να χορηγήσει ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 4 059 γαλλικών φράγκων.

31.1.2001
Άρθρο 3

Η Γαλλία εξουσιοδοτείται να λάβει τα ακόλουθα µέτρα υπέρ της
βιοµηχανίας της άνθρακα, για το έτος 1999:
α) να χορηγήσει ενίσχυση για τη συρρίκνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, ύψους 2 324 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων, µε προορισµό την κάλυψη των απωλειών εκµετάλλευσης. Η Επιτροπή θα αποφασίσει µεταγενέστερα για το υπόλοιπο ποσό των 45 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων·
β) να χορηγήσει ενίσχυση για την κάλυψη των έκτακτων επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 4 135 εκατοµµυρίων γαλλικών
φράγκων.
Άρθρο 4
Η Γαλλία ανακοινώνει τα ποσά των ενισχύσεων που όντως καταβλήθηκαν δυνάµει της παρούσας απόφασης για το έτος 1999, το
αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2000.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Οκτωβρίου 2000
σχετικά µε το καθεστώς ενισχύσεων που η Πορτογαλία έχει θέσει σε εφαρµογή στον τοµέα της
χοιροτροφίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2755]
(Το κείµενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/86/ΕΚ)
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της ενισχύσεως
αυτής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(7)

Με επιστολές της 4ης Αυγούστου 1999 (πρωτοκολλήθηκε
στις 5 Αυγούστου 1999), της 23ης Σεπτεµβρίου 1999
(πρωτοκολλήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1999) και της 22ας
Ιουνίου 2000 (πρωτοκολλήθηκε στις 26 Ιουνίου 2000), οι
πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις επί του εν λόγω φακέλου ενισχύσεως.

(8)

Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις επί του θέµατος αυτού
από άλλους ενδιαφερόµενους.

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 21,
Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

II

I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Μετά από δηµοσίευση µιας σειράς άρθρων στον τύπο, η
Επιτροπή απηύθυνε στις πορτογαλικές αρχές, στις 8 ∆εκεµβρίου 1988, επιστολή που έθετε το ερώτηµα της ενδεχόµενης ύπαρξης καθεστώτος ενισχύσεων στον τοµέα της χοιροτροφίας.

(2)

Με επιστολή της ∆εκεµβρίου 1998, που πρωτοκολλήθηκε
στις 21 ∆εκεµβρίου 1998, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, τα προαναφερόµενα µέτρα.

(3)

Τα κοινοποιηθέντα µέτρα ενισχύσεως θεσπίστηκαν µε το
νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 4/99, της 4ης Ιανουαρίου
1999, που δηµοσιεύθηκε στην πορτογαλική Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (4).

(4)

Με επιστολή της 17ης Μαρτίου 1999, που πρωτοκολλήθηκε στις 18 Μαρτίου 1999, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία
της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαβίβασε στην
Επιτροπή τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που είχε
ζητήσει η τελευταία µε επιστολή της 5ης Φεβρουαρίου
1999.

(5)

Με την επιστολή SG(99)D/4066, της 4ης Ιουνίου 1999, η
Επιτροπή ενηµέρωσε την Πορτογαλία σχετικά µε την απόφασή της να κινήσει την προβλεπόµενη από το άρθρο 88
παράγραφος 2 της συνθήκης διαδικασία, εναντίον των
µέτρων ενισχύσεως. Ο σχετικός φάκελος καταχωρήθηκε υπό
τον αριθµό ενισχύσεως C 31/99.

(6)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να

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

ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.
ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.
ΕΕ C 220 της 31.7.1999, σ. 19.
Diárίo da República, φύλλο Ι-Α, αριθ. 2 της 4ης Ιανουαρίου 1999.
Βλέπε υποσηµείωση 3.

(9)

Το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 4/99 εφαρµόζεται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην αναπαραγωγή και πάχυνση χοίρων και την παραγωγή, σε κλειστό
κύκλο, τελικών προϊόντων χοιροτροφίας.

(10)

Με το άρθρο 2 του προαναφερόµενου νοµοθετικού διατάγµατος χορηγείται αναστολή πληρωµών στις εκµεταλλεύσεις
που έχουν λάβει βραχυπρόθεσµα δάνεια µε επιδότηση επιτοκίου, που προβλέπονται από τα νοµοθετικά διατάγµατα
αριθ. 145/94 της 24ης Μαΐου 1994 και 298/98 της 28ης
Οκτωβρίου 1998. Αυτή η αναστολή πληρωµών επιτρέπει
την παράταση κατά ένα έτος του χρονοδιαγράµµατος επιστροφής των συναφθέντων δανείων και καλύπτει τόσο το
κεφάλαιο όσο και τους οφειλόµενους τόκους.

(11)

Το άρθρο 3 του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 4/99
δηµιούργησε ένα νέο κονδύλιο βραχυπρόθεσµων πιστώσεων
για τη χορήγηση επιδοτηµένων δανείων στις προαναφερόµενες εκµεταλλεύσεις. Η διάρκεια των δανείων αυτών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.

(12)

Και για τα δύο µέτρα, η µείωση του επιτοκίου ανέρχεται σε
70 % στη γενική περίπτωση και στο 100 % για τις εκµεταλλεύσεις µε λιγότερους από 20 θηλυκούς χοίρους εκτροφής.
Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του εθνικού επιτοκίου αναφοράς, που καθορίστηκε µε το νοµοθετικό διάταγµα αριθ.
359/89 της 18ης Οκτωβρίου 1989 (6), εκτός αν το επιτόκιο αυτό είναι υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρµόζουν
τα πιστωτικά ιδρύµατα, οπότε η µείωση των τόκων πρέπει να
υπολογίζεται σε σχέση µε το ισχύον επιτόκιο.

(13)

Κατά την κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το
άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή
έκρινε ότι τα εν λόγω µέτρα εµπίπτουν στον ορισµό των
ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1.

(6) Σήµερα ανέρχεται στο 8 %.
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(15)

(16)

(17)

(18)
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Κατά παράδοση, η Πορτογαλία χρησιµοποιεί τις επιδοτούµενες βραχυπρόθεσµες πιστώσεις για να αντισταθµίζει τις
αδυναµίες του γεωργικού τοµέα. Το νοµοθετικό διάταγµα
αριθ. 145/94, της 24ης Μαΐου 1994, θέσπισε ένα
καθεστώς εθνικών ενισχύσεων το οποίο εφαρµόστηκε µέχρι
τις 30 Ιουνίου 1998. Η αντικατάσταση του καθεστώτος
αυτού από το σήµερα ισχύον καθεστώς, που εγκρίθηκε µε
το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 298/98 της 28ης Σεπτεµβρίου 1998, είχε ως στόχο την προσαρµογή των µέτρων
στο νέο κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο που ορίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες αφορούν βραχυπρόθεσµες πιστώσεις επιδοτηµένου επιτοκίου για τη γεωργία (στο εξής: «διαχειριστικές
πιστώσεις») (7).
Τα δύο νοµοθετικά διατάγµατα κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης και εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες τους
σχετικούς µε τις κρατικές ενισχύσεις (ενισχύσεις αριθ. Ν
382/94 και Ν 408/98). Με την επιστολή SG(99)D/419 της
21ης Ιουνίου 1999, η Επιτροπή πληροφόρησε την Πορτογαλία ότι είχε αποφασίσει να µην εγείρει αντιρρήσεις ως
προς το ισχύον σήµερα καθεστώς ενισχύσεων (ενίσχυση
αριθ. Ν 408/98).
Στην περίπτωση των εξεταζόµενων καθεστώτων, τα οποία
προστίθενται στα εγκεκριµένα καθεστώτα ενισχύσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν πληρείται καµία από τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για την έγκριση βραχυπρόθεσµων πιστώσεων
στη γεωργία. Πρώτον, η ανώτατη διάρκεια των δανείων
υπερβαίνει το έτος. ∆εύτερον, τα δύο µέτρα (αναστολή
πληρωµών και νέα πιστωτικά κονδύλια) αφορούν αποκλειστικά τους εκτροφείς χοίρων και δεν µπορούν να δοθούν σε
όλους τους παράγοντες του γεωργικού τοµέα. Τρίτον, το
ανώτατο όριο επιδότησης επιτοκίου υπερβαίνει προφανώς τη
διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που χορηγείται σε ένα συνήθη παράγοντα του γεωργικού τοµέα και του επιτοκίου που
εφαρµόζεται όλη την υπόλοιπη οικονοµία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Συνεπώς, η Επιτροπή συµπέρανε ότι
δεν τηρείτο το κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο σχετικά µε τις
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τη µορφή βραχυπρόθεσµων
πιστώσεων στη γεωργία.
Επιπροσθέτως, και µετά από καταγγελίες σύµφωνα µε τις
οποίες το σηµερινό καθεστώς βραχυπρόθεσµων πιστώσεων
(ενίσχυση αριθ. Ν 408/98) δεν εφαρµόζεται στους εκτροφείς χοίρων, η Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να της
κοινοποιήσει τις όποιες νοµοθετικές διατάξεις που ενδεχοµένως αποκλείουν τους παραγωγούς του τοµέα χοιροτροφίας από το ευεργέτηµα της ενισχύσεως αυτής.
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα εν λόγω µέτρα δεν µπορούσαν να
θεωρηθούν ως επενδύσεις, δεδοµένου ότι οι κανόνες οι
σχετικοί µε τις επενδύσεις —οι οποίοι την εποχή των περιστατικών διατυπώνονταν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 950/97,
όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή (8), και στο ρυθµιστικό
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τις επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων (9)— δεν αφορούν παρά µόνο την αγορά
υλικών αγαθών. Οµοίως, η Επιτροπή έκρινε ότι τα κοινοποιηθέντα µέτρα ενισχύσεως δεν µπορούσαν να θεωρηθούν ως
ενισχύσεις σε επιχειρήσεις µε δυσχέρειες, κατά την έννοια
των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των

(7) ΕΕ C 44 της 16.2.1996, σ. 2.
(8) ΕΕ L 142 της 2.6.1997, σ. 1.
(9) ΕΕ C 29 της 2.2.1996, σ. 4.
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προβληµατικών επιχειρήσεων (10), οι οποίες ίσχυαν κατά την
ηµεροµηνία των εξεταζόµενων περιστατικών.
(19)

Ελλείψει οποιασδήποτε άλλης νοµικής βάσης που να προτείνεται από τις πορτογαλικές αρχές ενόψει της εξετάσεως και
της ενδεχόµενης εγκρίσεως των µέτρων, η Επιτροπή έκρινε
ότι τα µέτρα αυτά θα έπρεπε να θεωρηθούν ως ενισχύσεις
στη λειτουργία, δηλαδή ενίσχυση που αποσκοπεί στην απαλλαγή των χοιροτρόφων από δαπάνες τις οποίες κανονικά θα
όφειλαν να διενεργήσουν οι ίδιοι κατά την τρέχουσα διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Τέτοιες ενισχύσεις θεωρούνται καταρχήν ως ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµολογία, και ειδικότερα µε την
απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουνίου 1995, στην
υπόθεση Τ-459/93, Siemens κατά Επιτροπής (11). Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι τα εν λόγω µέτρα συνιστούσαν
παραβίαση των κανόνων της κοινής οργάνωσης αγοράς του
τοµέα χοιρείου κρέατος.
III
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

(20)

Οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους µε
επιστολές της 4ης Αυγούστου και της 23ης Σεπτεµβρίου
1999 και της 22ας Ιουνίου 2000.

(21)

Οι πορτογαλικές αρχές βεβαιώνουν ότι, πέραν του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 298/98 της 28ης Σεπτεµβρίου
1998 (ενίσχυση αριθ. Ν 408/98), όντως δεν υφίστανται
άλλες εσωτερικές νοµοθετικές διατάξεις που να διέπουν τη
χορήγηση βραχυπρόθεσµων πιστώσεων στο γεωργικό τοµέα.
Συνεπώς, δεν υπάρχει καµία ειδική διάταξη που να αποκλείει
τον τοµέα χοιρείου κρέατος από το γενικό καθεστώς που
εφαρµόζεται στις βραχυπρόθεσµες πιστώσεις µε επιδοτηµένο
επιτόκιο.

(22)

Η Πορτογαλία προβάλει το επιχείρηµα ότι τα µέτρα αυτά
υιοθετήθηκαν λαµβανοµένου υπόψη του µειωµένου
µεγέθους του εθνικού τοµέα χοιρείου κρέατος και της δυσχερούς οικονοµικής καταστάσεώς του, η οποία επιδεινώνεται από τη βαθιά κρίση που πλήττει τον τοµέα αυτόν. Η
Πορτογαλία προσθέτει ότι οι χοιροτρόφοι θεωρούνται ως
πελάτες υψηλού κινδύνου και δεν δανειοδοτούνται παρά
µόνον µε υψηλότοκα δάνεια. Υπήρχε λοιπόν σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί σηµαντικός αριθµός πτωχεύσεων στον εν
λόγω τοµέα.

(23)

Η Πορτογαλία κατέληξε υποστηρίζοντας ότι οι ενισχύσεις
πρέπει να θεωρηθούν ως κατεξαίρεση λαµβανόµενα µέτρα,
προοριζόµενα να διασφαλίσουν την επιβίωση ενός παραγωγικού τοµέα εξεταζόµενου στο σύνολό του.
IV
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(24)

Σύµφωνα µε άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ,
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το
µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές.

(10) ΕΕ C 283 της 19.9.1997, σ. 2.
(11) Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1675.
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(25)

Σύµφωνα µε άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/
75, τα άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης εφαρµόζονται στην
παραγωγή και την εµπορία των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

(26)

Η Κοινότητα παράγει 22,31 εκατοµµύρια τόνους κρέας και
άλλα παράγωγα προϊόντων χοίρων και άλλων δραστηριοτήτων εντατικής χοιροτροφίας (12). Η παραγωγή της
Πορτογαλίας ανέρχεται σε 0,54 εκατοµµύρια τόνους. Ο
όγκος των εµπορικών συναλλαγών για τα προϊόντα αυτά
µεταξύ της Πορτογαλίας και του υπολοίπου της Κοινότητας
είναι αξιόλογος: το 1997, οι εισαγωγές και εξαγωγές των εν
λόγω προϊόντων που πραγµατοποιήθηκαν από την Πορτογαλία ανήλθαν συνολικά αντιστοίχως σε 75 900 τόνους και
4 100 τόνους. Από την άποψη της αξίας, οι εξαγωγές
αντιπροσώπευαν 6,0 εκατοµµύρια ευρώ και οι εισαγωγές
160,5 εκατοµµύρια ευρώ.

(27)

(28)

Τα εν λόγω µέτρα είναι συνεπώς δυνατόν να επηρεάσουν τις
εµπορικές συναλλαγές προϊόντων χοιρείου κρέατος µεταξύ
των κρατών µελών, δεδοµένου ότι η ενίσχυση ευνοεί τους
παράγοντες ενός των κρατών µελών και όχι αυτούς των
άλλων κρατών µελών. Τα µέτρα αυτά έχουν απευθείας και
άµεσο αποτέλεσµα στη διαµόρφωση των στοιχείων κόστους
της παραγωγής των εκµεταλλεύσεων που ευρίσκονται στην
Πορτογαλία. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω µέτρα προσφέρουν
στις εκµεταλλεύσεις αυτές ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα το
οποίο στερούνται οι εκµεταλλεύσεις άλλων κρατών µελών,
οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ενισχύσεις. Ως
προς τούτο, οι εν λόγω ενισχύσεις νοθεύουν ή απειλούν µε
νόθευση των ανταγωνισµό.

(32)

(33)

Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), προβλέπει ότι
δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως
ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών
περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον.

(34)

Τα δύο µέτρα (αναστολή πληρωµών και νέο πιστωτικό κονδύλι) µπορούν να θεωρηθούν ως βραχυπρόθεσµες πιστώσεις
στη γεωργία, οι οποίες διέπονται από το οικείο κοινοτικό
ρυθµιστικό πλαίσιο (13). Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό:
— η διάρκεια των επιδοτούµενων δανείων δεν δύναται να
υπερβαίνει το ένα έτος,
— οι επιδοτούµενες πιστώσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την επιλεκτική ενίσχυση συγκεκριµένων
τοµέων ή γεωργικών παραγόντων για λόγους οι οποίοι
δεν συνδέονται αποκλειστικά µε δυσχέρειες πρόσβασης
σε αυτού του είδους τις πιστώσεις,
— το ανώτατο όριο στοιχείου ενισχύσεως που µπορούν να
συνεπάγονται οι πιστώσεις αυτές δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που χορηγείται
σε ένα συνήθη παράγοντα του γεωργικού τοµέα και του
επιτοκίου που καταβάλλεται από τους υπόλοιπους οικονοµικούς παράγοντες του εν λόγω κράτους µέλους για
βραχυπρόθεσµες πιστώσεις, για παρόµοιο ανά οικονοµικό παράγοντα ποσό και για πιστώσεις µη συνδεόµενες
µε επενδύσεις.

Ενδεχόµενες παρεκκλίσεις δυνάµει του άρθρου 87 της
συνθήκης ΕΚ
Η αρχή του ασυµβίβαστου που διατυπώνεται στο άρθρο 87
παράγραφος 1 επιδέχεται ορισµένες εξαιρέσεις.

(30)

Εντούτοις, οι παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό, οι οποίες
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 είναι
πρόδηλο ότι δεν εφαρµόζονται στην συγκεκριµένη
περίπτωση, και εξάλλου δεν τις επικαλέστηκαν οι πορτογαλικές αρχές.

(31)

Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 87 παράγραφος 3 παρεκκλίσεις πρέπει να ερµηνεύονται αυστηρά κατά την εξέταση
κάθε προγράµµατος περιφερειακών ή τοµεακών ενισχύσεων
ή κάθε µεµονωµένης περιπτώσεως εφαρµογής γενικών
καθεστώτων ενισχύσεων. Μπορούν να χορηγούνται µόνο
στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή είναι σε θέση να
διαπιστώσει ότι η σχετική ενίσχυση είναι αναγκαία για την
υλοποίηση ενός από τους επιδιωκόµενους στόχους. Η
χορήγηση του ευεργετήµατος των παρεκκλίσεων σε ενισχύσεις που δεν πληρούν τον όρο αυτό θα ισοδυναµούσε µε
ανοχή επηρεασµού των συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών
και στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, αδικαιολόγητων από
την άποψη του κοινοτικού συµφέροντος και, παράλληλα θα
ισοδυναµούσε µε παροχή µη οφειλόµενων πλεονεκτηµάτων
στους συναλλασσόµενους παράγοντες ορισµένων κρατών
µελών.

(12) Πηγή: Eurostat 1997.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µέτρα ενισχύσεως δεν προορίζονται για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της
οικονοµίας κράτους µέλους, κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο β). Επίσης, δεν έχουν ως στόχο
την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο δ). Αποµένει συνεπώς να εξακριβωθεί
κατά πόσον η εφαρµογή των προβλεποµένων µέτρων δύναται να τύχει µιας τον παρεκκλίσεων δυνάµει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) ή του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ).
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Υπό το φως του ανωτέρω σκεπτικού, οι προαναφερόµενες
ενισχύσεις πρέπει να θεωρηθούν ως κρατικές ενισχύσεις που
εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 87 παράγραφος 1.

(29)
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(35)

Κατά την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2 όσον αφορά τα επίµαχα µέτρα ενισχύσεως, η Επιτροπή συµπέρανε ότι δεν πληρούτο καµία από τις ανωτέρω
προϋποθέσεις στην προκειµένη περίπτωση. Η Επιτροπή
σηµειώνει ότι η Πορτογαλία δεν αµφισβήτησε την αξιολόγηση της Επιτροπής κατά την κίνηση της διαδικασίας που
προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2.

(36)

Κατά πρώτον, η ανώτατη διάρκεια των πιστώσεων υπερβαίνει
το έτος. Πράγµατι, τόσο το νοµοθετικό διάταγµα αριθ.
145/94 όσο και το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 298/98
ορίζουν σε ένα έτος την ανώτατη διάρκεια των βραχυπρόθεσµων δανείων. Ωστόσο, η αναστολή πληρωµών επί ένα
έτος, που παραχωρήθηκε στους παραγωγούς του τοµέα χοιρείου κρέατος στο πλαίσιο του επίµαχου σχεδίου διατάγµατος έχει ως πρακτικό αποτέλεσµα την παράταση κατά ένα
έτος της ανώτατης διάρκειας των πράξεων που πραγµατοποιήθηκαν κατ’ εφαρµογή των παλαιοτέρων νοµοθετικών
διατάξεων. Η ανώτατη διάρκεια των βραχυπρόθεσµων
δανείων για τους παραγωγούς αυτούς θα ανέρχεται λοιπόν
σε δύο έτη.

(13) Βλέπε υποσηµείωση 7.

L 29/52
(37)

(38)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆εύτερον, τα δύο µέτρα (αναστολή πληρωµών και νέο
πιστωτικό κονδύλι) αφορούν αποκλειστικά τους εκτροφείς
χοίρων και δεν είναι ανοικτά για όλους τους οικονοµικούς
παράγοντες του γεωργικού τοµέα. Η Πορτογαλία υποστηρίζει, µε πολύ γενικούς όρους, ότι εξαιτίας της κρίσης στην
αγορά χοιρείου κρέατος, οι εκτροφείς χοίρων θεωρούνται
ως πελάτες υψηλού κινδύνου, στους οποίους οι τράπεζες
εφαρµόζουν τα υψηλότερα επιτόκια όταν τους δανειοδοτούν. Η Επιτροπή αποδέχεται ότι η σηµειωθείσα κρίση στην
αγορά, στον τοµέα της χοιροτροφίας, στο τέλος του 1998,
µπορεί να έθεσε τους πορτογάλους εκτροφείς σε ιδιαίτερα
δυσχερή οικονοµική κατάσταση και ότι η δανειοληπτική
ικανότητά τους µπορεί να επηρεάστηκε από αυτό. Όµως, τα
βραχυπρόθεσµα επιδοτούµενα δάνεια έχουν ως στόχο την
άρση των διαρθρωτικών ανεπαρκειών σε θέµατα πρόσβασης
σε πιστώσεις και όχι την αντιµετώπιση µιας συγκεκριµένης
κρίσης που εκδηλώθηκε στην αγορά. Η Πορτογαλία δεν
απέδειξε ότι ο τοµέας της χοιροτροφίας θα υφίστατο, σε
σχέση µε άλλους γεωργικούς τοµείς, µόνιµο µειονέκτηµα
όσον αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις, ικανό να δικαιολογήσει ανώτερα επίπεδα ενισχύσεως στον τοµέα των βραχυπρόθεσµων πιστώσεων.
Τρίτον, το περιεχόµενο στην επιδότηση επιτοκίου στοιχείο
ενισχύσεως δεν περιορίζεται στη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που χορηγείται σε ένα συνήθη οικονοµικό παράγοντα
του γεωργικού τοµέα και του επιτοκίου που καταβάλλεται
από όλους τους υπόλοιπους οικονοµικούς παράγοντες του
εν λόγω κράτους µέλους. Πράγµατι, στη χειρότερη των
υποθέσεων, η επιδότηση του επιτοκίου µπορεί να φθάσει το
100 %.

(39)

Η Επιτροπή επιµένει ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εµπίπτουν
στον ορισµό των επενδυτικών ενισχύσεων, ο οποίος αφορά
µόνον την κτήση, ανέγερση ή ανακαίνιση ακινήτων και την
αγορά µηχανών.

(40)

Στις παρατηρήσεις τους, οι πορτογαλικές αρχές υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για έκτακτα µέτρα µε σκοπό την επανόρθωση µιας δυσχερούς οικονοµικής καταστάσεως των εκτροφέων χοίρων και την αποφυγή µεγάλου αριθµού πτωχεύσεων στον τοµέα αυτόν. Απόκειται συνεπώς στην Επιτροπή
να εκτιµήσει το µέτρο κατά το οποίο έχουν τηρηθεί οι
απαιτήσεις που ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων (14).
Σύµφωνα µε το σηµείο 101 των εν λόγω κατευθυντηρίων
γραµµών, η Επιτροπή θα εξετάσει το συµβιβάσιµο µε την
κοινή αγορά κάθε ενισχύσεως που προορίζεται για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση η οποία χορηγείται χωρίς
την άδειά της, βάσει των ισχυουσών κατευθυντηρίων
γραµµών την εποχή της χορηγήσεως της ενισχύσεως. Κατά
την ηµεροµηνία της εγκρίσεως του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 4/99 της 4ης Ιανουαρίου 1999, οι ισχύουσες
κατευθυντήριες γραµµές ήταν οι κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων (15), του
1997. Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να αξιολογήσει τα
µέτρα ενισχύσεως µε βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές.

(41)

Όσον αφορά τον ορισµό των «προβληµατικών» επιχειρήσεων, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί ότι οι πορτογάλοι χοιροτρόφοι (όπως και οι άλλοι ευρωπαίοι χοιροτρόφοι) επλήγησαν από µια σοβαρή κρίση στην αγορά, στα τέλη του 1998.
Όµως, τα κοινοποιηθέντα µέτρα είναι ανοικτά για όλους
τους εκτροφείς χοίρων χωρίς εξαίρεση, και η πρόσβασή

(14) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
(15) Βλέπε υποσηµείωση 10.
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τους σ’ αυτά δεν προϋποθέτει την προηγούµενη αναγνώριση
της «προβληµατικής» καταστάσεως µε βάση µια αντικειµενική λογιστική κατάσταση και οικονοµικά δεδοµένα.
(42)

Σύµφωνα µε το σηµείο 2.1 των εφαρµοστέων κοινοτικών
κατευθυντηρίων γραµµών, µια ενίσχυση για τη διάσωση επιτρέπει την προσωρινή υποστήριξη µιας επιχείρησης που
αντιµετωπίζει σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασής της, η οποία εκφράζεται από οξεία κρίση ρευστού ή
από τεχνική αφερεγγυότητα, αυτό δε το προσωρινό
διάστηµα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάλυση των περιστάσεων που οδήγησαν στις εν λόγω δυσχέρειες και να
καταρτιστεί το ενδεδειγµένο σχέδιο για την άρση των δυσχερειών αυτών. Με άλλα λόγια, µια ενίσχυση για τη διάσωση
παρέχει µια βραχεία ανακούφιση, η οποία δεν υπερβαίνει
γενικότερα τους έξι µήνες, σε επιχείρηση η οποία αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα, όταν είναι δυνατόν να υπάρξει επεξεργασία µιας µακροπρόθεσµης λύσης. Αντίθετα, µια
αναδιάρθρωση αποτελεί τµήµα ενός πραγµατιστικού, συνεκτικού και ευρύτερου σχεδίου το οποίο αποβλέπει στην
αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µιας επιχείρησης.

(43)

Για να τύχουν της εγκρίσεως της Επιτροπής, οι ενισχύσεις
για τη διάσωση οφείλουν:
— να αποτελούν ταµειακές ενισχύσεις υπό την µορφή
εγγύησης πιστώσεων ή πιστώσεων µε επιτόκια που ισοδυναµούν µε τα κανονικά επιτόκια της αγοράς,
— να περιορίζονται στο ποσό που είναι αναγκαίο για τη
διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία (π.χ. κάλυψη
των µισθών και των τρεχουσών προµηθειών),
— να καταβάλλονται την περίοδο που είναι απαραίτητη
(κατά γενικό κανόνα δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες) για
τον προσδιορισµό των αναγκαίων και δυνατών µέτρων
ανόρθωσης,
— να δικαιολογούνται από έκτακτες κοινωνικές δυσχέρειες
και να µην έχουν ως αποτέλεσµα την ανατροπή της
ισορροπίας στη βιοµηχανική ή γεωργική κατάσταση των
άλλων κρατών µελών,
— να αποτελούν, καταρχήν, εξαιρετικές ενέργειες.

(44)

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η Επιτροπή κρίνει ότι τουλάχιστον οι προϋποθέσεις της πρώτης και τρίτης περιπτώσεως
δεν πληρούνται. Πράγµατι, η αναστολή πληρωµών και τα
νέα δάνεια χορηγούνται µε επιτόκια κατώτερα αυτών της
αγοράς επίσης, τόσο οι αναστολές πληρωµών όσο και τα
νέα βραχυπρόθεσµα πιστωτικά κονδύλια, των οποίων η ανώτατη διάρκεια είναι ενός έτους, δεν τηρούν το όριο των έξι
µηνών που επιβάλλεται από τον κανόνα. Σ’ αυτό προστίθεται το γεγονός ότι η χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων δεν
υπόκειται σε τήρηση προθεσµίας, που να επιτρέπει να αξιολογηθούν οι προοπτικές κάθε χοιροτροφικής εκµετάλλευσης
από την άποψη της βιωσιµότητάς της. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα επίµαχα µέτρα δεν θα µπορούσαν να
θεωρηθούν ως ενισχύσεις για τη διάσωση, κατά την έννοια
των εφαρµοστέων κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών.

(45)

Τα εν λόγω µέτρα δεν µπορούν επίσης να θεωρηθούν ως
ενισχύσεις για αναδιάρθρωση. Η πρόσβαση στο καθεστώς
αυτό δεν εξαρτάται από προηγούµενη υποβολή και στη
συνέχεια εκτέλεση ενός πραγµατιστικού, συνεκτικού και
µεγάλης εµβέλειας σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο να
προβλέπει στην αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µιας επιχείρησης. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο να
εξεταστούν οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις που απαιτούνται
για την αξιολόγηση των καθεστώτων αναδιάρθρωσης.

31.1.2001
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Ελλείψει οποιασδήποτε άλλης νοµικής βάσης που να προτείνεται από τις πορτογαλικές αρχές ενόψει της εξετάσεως και
της ενδεχόµενης εγκρίσεως των µέτρων, αυτά πρέπει να
θεωρούνται ως ενίσχυση στη λειτουργία, δηλαδή ενίσχυση
που αποβλέπει στην απαλλαγή των παραγωγών του τοµέα
χοιρείου κρέατος από δαπάνες τις οποίες κανονικά θα όφειλαν οι ίδιοι να επωµισθούν κατά την τρέχουσα διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων τους. Καταρχήν, οι ενισχύσεις στη λειτουργία θεωρούνται ως ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά,
επειδή δεν συµβάλλουν στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ). Λαµβανοµένων υπόψη των αρχών που έχουν
τεθεί από την προαναφερόµενη στο σηµείο 19 νοµολογία, η
Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να συµπεράνει ότι τα εν λόγω
µέτρα δεν µπορούν να τύχουν της παρεκκλίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ).
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

(47)

(48)

Οι πορτογαλικές αρχές δεν επικαλέστηκαν ρητά την εφαρµογή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Πράγµατι,
η Πορτογαλία έχει σχεδιάσει τα εν λόγω καθεστώτα ενισχύσεων ως τοµεακές ενισχύσεις. Επίσης, στον γεωργικό τοµέα,
ο οποίος καλύπτει την παραγωγή, την µεταποίηση και την
εµπορία των προϊόντων του παραρτήµατος Ι, η Επιτροπή
έχει την πάγια πολιτική, από αρκετά έτη, να απαγορεύει την
καταβολή ενισχύσεων στη λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες, περιλαµβανοµένων αυτών που υπάγονται στο άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Οι ενισχύσεις αυτού του
είδους, είναι από τη φύση τους πρόσφορες να παρεµβαίνουν
στους µηχανισµούς των κοινών οργανώσεων αγοράς, οι
οποίοι υπερέχουν έναντι των κανόνων ανταγωνισµού που
έχουν τεθεί από τη συνθήκη, σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµολογία, και ιδίως µε την απόαφαση του ∆ικαστηρίου
στην υπόθεση 177/78, Επιτροπή Pigs and Bacon κατά
McCarren (16). Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του
∆ικαστηρίου, που έχει ιδίως τεθεί µε την απόφαση της 12ης
Ιουνίου 1990 στην υπόθεση 35/88, ΚΥ∆ΕΠ (17), τα κράτη
µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να υιοθετούν εθνικά µέτρα τα
οποία να µπορούν να βλάψουν τον µηχανισµό διαµόρφωσης
των τιµών, ο οποίος έχει τεθεί µε κάποια κοινή οργάνωση
αγοράς. ∆εδοµένου ότι η υπεροχή της κοινής γεωργικής
πολιτικής επί των κανόνων ανταγωνισµού που θεσπίζονται
από την συνθήκη (άρθρο 36 της συνθήκης ΕΚ), τα εθνικά
µέτρα τα οποία θα αποτελούσαν παρακώλυση µιας κοινής
οργάνωσης αγοράς δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να
εγκρίνονται δυνάµει ενός καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων,
κατ’ εφαρµογή µιας διατάξεως παρεκκλίσεως. Η πολιτική
αυτή έχει επιβεβαιωθεί κατ’ επανάληψη (18) και έχει πρόσφατα ενσωµατωθεί στις κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό
τοµέα (19).
Ενόψει των προαναφεροµένων θεωρήσεων, εξάγεται κατ’
ανάγκη το συµπέρασµα ότι οι κοινοποιηθείσες διατάξεις
αποτελούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 1, οι οποίες δεν µπορούν να τύχουν των

(16) Συλλογή 1979, σ. 2161.
(17) Συλλογή 1990, σ. Ι-3125.
(18) XXη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού, 1990, αριθ. 337 και
374· XXIη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού, 1991, αριθ. 316
και 317· XXIIη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού, 1992, αριθ.
503 και 504· XXIIIη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 1993,
αριθ. 547 και 548· XXVη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού,
1995, αριθ. 238-240· XXVΙη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού,
1996, αριθ. 251-255.
19) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2.
(
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παρεκκλίσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 2
και 3 του εν λόγω άρθρου.

V
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(49)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εφαρµοζόµενα από την Πορτογαλία µέτρα ενισχύσεως συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η
Πορτογαλία έθεσε παράνοµα σε εφαρµογή τις προαναφερόµενες ενισχύσεις, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(50)

Για τους ανωτέρω εκτιθέµενους λόγους, οι εν λόγω ενισχύσεις, οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 87
παράγραφος 1, δε µπορούν να τύχουν καµίας των παρεκκλίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και
3. Οι ενισχύσεις αυτές είναι κατά συνέπεια ασυµβίβαστες µε
την κοινή αγορά.

(51)

Όταν, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, µια µη κοινοποιηθείσα ενίσχυση τίθεται σε εφαρµογή πριν η Επιτροπή εκδώσει την τελική απόφασή της, ο επιτακτικός χαρακτήρας των
διαδικαστικών κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 και των οποίων το ∆ικαστήριο έχει αναγνωρίσει το
άµεσο αποτέλεσµα στις αποφάσεις του της 19ης Ιουνίου
1973 (υπόθεση 77/72, Carmine Capolongo κατά Azienda
Agricola Maya (20), της 11ης ∆εκεµβρίου 1973 (υπόθεση
120/73, Gebr. Lorenz GmbH κατά Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας (21) και της 22ας Μαρτίου 1977
(υπόθεση 78/76, Steinicke und Weinlig κατά Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας (22), αντιτίθεται προς την
αναδροµική νοµιµοποίηση των ενισχύσεων (απόφαση της
21ης Νοεµβρίου 1991 στην υπόθεση C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires και άλλοι κατά Γαλλίας (23).

(52)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 19990, για
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 88
της συνθήκης ΕΚ (24), ορίζει ότι σε περίπτωση αρνητικής
αποφάσεως όσον αφορά κάπονα παράνοµη ενίσχυση, η Επιτροπή αποφασίζει ότι το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ανάκτηση της ενίσχυσης
από το δικαιούχο. Η επιστροφή της ενίσχυσης είναι αναγκαία για να αποκατασταθεί η προγενέστερη κατάσταση µε
κατάργηση όλων των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων που
έχουν αδικαιολόγητα παρασχεθεί στους δικαιούχους από
την ηµεροµηνία χορήγησης της ενισχύσεως.

(53)

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, η προς
ανάκτηση ενίσχυση περιλαµβάνει τους σχετικούς τόκους,
υπολογιζόµενους µε το δέον επιτόκιο που ορίζει η Επιτροπή. Οι τόκοι αυτοί τρέχουν από την ηµεροµηνία κατά
την οποία η παράνοµη ενίσχυση ετέθη στη διάθεση των
δικαιούχων µέχρι την ηµεροµηνία ανάκτησής της.

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Συλλογή
Συλλογή
Συλλογή
Συλλογή
ΕΕ L 83

1973, σ. 611.
1973, σ. 1471.
1977, σ. 595.
1991, σ. Ι-5505.
της 27.3.1999, σ. 1.
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Οι ενισχύσεις πρέπει να επιστραφούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες του πορτογαλικού δικαίου. Τα προς ανάκτηση ποσά
πρέπει να περιλαµβάνουν τους τόκους, υπολογιζόµενους
από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις µέχρι την ηµεροµηνία της πραγµατικής επιστροφής
τους. Οι τόκοι υπολογίζονται µε βάση το επιτόκιο της
αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη ως επιτόκιο αναφοράς αυτό
που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ισοδυνάµου
επιχορήγησης στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων (25).
Με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται τα συµπεράσµατα
στα οποία ενδεχοµένως θα καταλήξει η Επιτροπή όσον
αφορά τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι κρατικές ενισχύσεις τις οποίες έθεσε σε εφαρµογή η Πορτογαλία
στον τοµέα της χοιροτροφίας µε το νοµοθετικό διάταγµα αριθ.
4/99, της 4ης Ιανουαρίου 1999, υπό τη µορφή αναστολής
πληρωµών των βραχυπροθέσµων δανείων και νέου βραχυπρόθεσµου πιστωτικού κονδυλίου, είυαι ασυµβίβαστες µε την κοινή
αγορά.
Άρθρο 2
1.
Οι πορτογαλικές αρχές λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για
την ανάκτηση από τους δικαιούχους τους, των ενισχύσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες τέθηκαν παράνοµα στη
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διάθεσή τους, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης.
2.
Η ανάκτηση των ενισχύσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες της οικείας πορτογαλικής νοµοθεσίας. Τα προς
ανάκτηση ποσά συµπεριλαµβάνουν τόκους υπολογιζόµενους από
την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενισχύσεις τέθηκαν στη διάθεση
του (των) δικαιούχου(-ων) µέχρι την ηµεροµηνία της πραγµατικής
ανάκτησής τους. Οι τόκοι υπολογίζονται µε βάση το επιτόκιο
αναφοράς που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό του ισοδυνάµου επιχορήγησης στο πλαίσιο των ενισχύσεων περιφερειακού
χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Η Πορτογαλία ενηµερώνει την Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας αποφάσεως, σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε για να συµµορφωθεί µε
αυτήν.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απενθύνεται στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2000.
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