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L 63/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 425/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 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 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 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 2ης Μαρτίου 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
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
400
512
528
720
999

110,4
47,4
94,4
113,7
91,5
120,7
120,7
106,6
86,0
96,3
66,1
45,4
48,7
52,7
53,2
58,6
58,6
97,1
84,7
81,4
93,6
102,3
92,2
120,3
101,4
96,6
79,7
97,8
78,4
78,7
54,6
77,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

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

3.3.2001
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 63/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 426/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 23η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µη δοθεί συνέχεια στη
δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

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

(3)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/
2001 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 23η δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 27 Φεβρουαρίου 2001, η µέγιστη
τιµή αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
333 της 24.12.1999, σ. 11.
37 της 7.2.2001, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 427/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 70ή ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2571/97
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενίσχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενισχύσεως
στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενισχύσεως στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 70ή ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου
και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 70ή
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A
Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Με
ιχνοθέτες

Χωρίς
ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

95

91

—

91

Βούτυρο < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Βούτυρο

105

—

—

—

Συµπυκνωµένο βούτυρο

129

—

129

—

—

—

44

—

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη
τιµή
πώλησης

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση
µεταπώλησης

Ανώτατο
ποσό
ενίσχυσης

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα

Εγγύηση
µεταποίησης

B

Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 242α
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
(2)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,

(3)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(1)

Άρθρο 1
Για τη 242α ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης
προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:
— εγγύηση προορισµού:
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 429/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για τον καθορισµό της ελάχιστης τιµής πώλησης αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για την 26η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
καθορίζεται λαµβανοµένης υπόψη της διαφοράς µεταξύ της
τιµής της αγοράς του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
και της ελάχιστης τιµής πώλησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
∆υνάµει του άρθρου 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
1999 της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον
αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωµένο γάλα και στο αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων
και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/2001 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
έχουν θέσει σε διαρκή δηµοπρασία ορισµένες ποσότητες
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη τις οποίες κατέχουν.

(1)

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

(2)

(3)

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

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 26η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 και της οποίας η προθεσµία για
την υποβολή των προσφορών έληξε στις 27 Φεβρουαρίου 2001, οι
ελάχιστες τιµές πώλησης και η εγγύηση µεταποίησης καθορίζονται
ως εξής:
ελάχιστη τιµή πώλησης:
— εγγύηση µεταποίησης:

144,03 ευρώ/100 kg,
133,00 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
193 της 29.7.2000, σ. 10.
340 της 31.12.1999, σ. 3.
37 της 7.2.2001, σ. 1.

L 63/8

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.3.2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 430/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέµβαση µε το 262ο µερικό διαγωνισµό που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των γενικών µέτρων
παρεµβάσεως σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 και (ΕΚ) αριθ. 284/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Εφόσον οι προσφερόµενες ποσότητες υπερβαίνουν τη
στιγµή αυτή τις ποσότητες που µπορούν να αγορασθούν,
είναι άρα ενδεδειγµένο να εφαρµοσθεί στις ποσότητες αυτές
ένας συντελεστής µείωσης σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

(5)

Με το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2734/2000
άνοιξε οµοίως η δυνατότητα δηµόσιας παρέµβασης για τα
σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών, θεσπίζοντας
ειδικούς κανόνες συµπληρωµατικούς προς εκείνους που
προβλέπονται για την παρέµβαση άλλων προϊόντων. Οι διαπιστωθείσες στο πλαίσιο αυτό διαφορές τιµών συνεπάγονται
τον καθορισµό, σε διαφορετικά επίπεδα, της ανώτερης τιµής
αγοράς στην Ισπανία και στα υπόλοιπα κράτη µέλη.

(6)

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

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της
15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου όσον
αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση στον
τοµέα του βοείου κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2734/2000 (3), θεσπίζει τους κανόνες
αγοράς στη δηµόσια παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω κανονισµού, άνοιξε διαγωνισµός µε το άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της
Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την αγορά
βοείου κρέατος µε διαγωνισµό (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 376/2001 (5),
καθώς και από το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
284/2001 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2001, για
έναρξη παρεµβάσεως σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος
5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 (6).
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε µια ανώτατη τιµή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε µερικό
διαγωνισµό, λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που
υποβλήθηκαν. Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ιδίου κανονισµού, λαµβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι κατώτερες ή ίσες µε την εν λόγω ανώτατη τιµή χωρίς εντούτοις να
υπερβαίνει τη µέση τιµή της εθνικής ή περιφερειακής αγοράς αυξηµένη κατά το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2734/2000.
Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για το
262ο µερικό διαγωνισµό και λαµβανοµένων υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη
της αγοράς, καθώς και της εποχιακής εξέλιξης των σφαγών
και των τιµών, θα πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιµή
αγοράς καθώς και οι ποσότητες που µπορούν να γίνουν
αποδεκτές στην παρέµβαση.

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22.
(3) ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 45· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 371/2001 (ΕΕ L 55 της 26.2.2001, σ. 44).
(4) ΕΕ L 159 της 10.6.1989, σ. 36.
5
( ) ΕΕ L 55 της 26.2.2001, σ. 49.
(6) ΕΕ L 41 της 10.2.2001, σ. 24.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο 262ο µερικό διαγωνισµό που ανοίχθηκε µε τους κανονισµούς
(ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 και (ΕΚ) αριθ. 284/2001:
α) για την κατηγορία Α:
i) στα κράτη µέλη ή περιοχές κράτους µέλους που πληρούν
τους όρους του άρθου 47 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 226,00 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της κατηγορίας
R3,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων
σφαγίων καθορίζεται σε 34 057 t,
— οι προσφερόµενες ποσότητες σε τιµή 223 EUR και
κάτω πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 75 %, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 562/2000,
— οι προσφερόµενες ποσότητες σε τιµή 223 EUR και άνω
πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 40 %, σύµφωνα µε
το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
562/2000·
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ii) στα κράτη µέλη ή περιοχές κράτους µέλους που πληρούν
τους όρους του άρθρου 47 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 188,6 EUR/
100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της ποιότητας
R3·
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων
σφαγίων καθορίζεται σε 10 τόνους·
β) για την κατηγορία Γ,
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 220 EUR/100 kg
σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων της ποιότητας R3·
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων σφαγίων καθορίζεται σε 130 t·
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γ) για τα σφάγια ή ηµιµόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2734/2000:
— η µέγιστη τιµή αγοράς καθορίζεται σε 361 EUR/100 kg
σφαγίων ή ηµιµορίων σφαγίων, τα οποία προσφέρονται στην
Ισπανία, και σε 381 ευρώ/100 kg σφαγίων ή ηµιµορίων
σφαγίων τα οποία προσφέρονται στα υπόλοιπα κράτη µέλη,
— η µέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων και ηµιµορίων σφαγίων καθορίζεται σε 415 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 431/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2281/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 23
Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2001 σε 219,00 EUR/t στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2281/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 7.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 432/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95· η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών της Ευρώπης, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν
υποβληθεί από τις 23 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2001
221,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2282/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 10.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 433/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2283/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2283/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
23 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2001 σε 238,00 EUR/t,
στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2283/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 3.
260 της 14.10.2000, σ. 13.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
35 της 15.2.1995, σ. 8.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 434/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000
οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης επιστροφής κατά
την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την
εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 299/95 (5), βάσει των προσφορών
που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή· για τον καθορισµό αυτό, πρέπει
να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95. Η
δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα προσφορά η

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 67 προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 23 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2001, σε
314,00 EUR/t, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2284/2000.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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L 63/14

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.3.2001

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 435/2001/ΕΚΑΧ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2277/96/ΕΚΑΧ για την άµυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 74,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με την απόφαση αριθ. 2277/96/ΕΚΑΧ (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1000/1999/ΕΚΑΧ (2), η Επιτροπή θέσπισε κοινούς κανόνες για την άµυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους
χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα.

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) της απόφασης αριθ.
2277/96/ΕΚΑΧ ορίζει ότι στην περίπτωση εισαγωγών από
χώρες που δεν έχουν οικονοµία αγοράς, και ειδικότερα, από
τις χώρες που απαριθµούνται στην υποσηµείωση της εν
λόγω παραγράφου, η κανονική αξία πρέπει να καθορίζεται,
µεταξύ άλλων, µε βάση την τιµή ή την κατασκευασµένη αξία
σε ανάλογη τρίτη χώρα µε οικονοµία αγοράς.

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) της απόφασης αριθ.
2277/96/ΕΚΑΧ ορίζει επιπλέον ότι, στην περίπτωση εισαγωγών από τη Ρωσική Οµοσπονδία και τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, η κανονική αξία είναι δυνατόν να καθορίζεται
σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται σε χώρες µε
οικονοµία αγοράς, όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι επικρατούν συνθήκες της οικονοµίας αγοράς για έναν ή περισσότερους παραγωγούς, oι οποίοι υπόκεινται σε έρευνα όσον
αφορά την κατασκευή και την πώληση του σχετικού οµοειδούς προϊόντος.

(3)

(4)

Η διαδικασία µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία, το Βιετνάµ
και το Καζακστάν έχει µεταβάλει ουσιαστικά τις οικονοµίες
αυτών ων χωρών και έχει οδηγήσει στην εµφάνιση επιχειρήσεων, ως προς τις οποίες επικρατούν συνθήκες οικονοµίας
αγοράς. Ως εκ τούτου, αυτές οι τρεις χώρες έχουν αποµακρυνθεί από τις οικονοµικές συνθήκες που ενέπνευσαν τη
χρήση της µεθόδου της ανάλογης χώρας.

(5)

Η πρακτική αντιντάµπινγκ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που
διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των
εισαγωγών πού αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους
χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2238/
2000 (4), λαµβάνει υπόψη τη µεταβολή των οικονοµικών
συνθηκών στην Ουκρανία, το Βιετνάµ και το Καζακστάν.
Επίσης, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 παραχωρείται
τώρα παρόµοια µεταχείριση σε εισαγωγές από τέτοιες χώρες,
οι οποίες αποτελούν µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ) κατά την ηµεροµηνία έναρξης της αντίστοιχης έρευνας αντιντάµπινγκ.
Εποµένως, είναι ευκταίο να εναρµονιστούν επειγόντως οι
σχετικές διατάξεις της απόφασης αριθ. 2277/96/ΕΚΑΧ
µε τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

(6)

()
(2)
(3)
(4)
1
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384/96, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια κατά την
εφαρµογή των κανόνων αντιντάµπινγκ που θεσπίζονται µε
τη συνθήκη ΕΚ και µε τη συνθήκη ΕΚΑΧ, αντιστοίχως. Η
απόφαση αριθ. 2277/96/ΕΚΑΧ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης αριθ. 2277/96/ΕΚΑΧ
τροποποιείται ως εξής:
1. Η υποσηµείωση που αντιστοιχεί στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(*) Συµπεριλαµβάνονται το Αζερµπαϊτζάν, η Αλβανία, η Αρµενία, η Βόρεια Κορέα, η Γεωργία, το Κιργιζιστάν, η Λευκορωσία, η Μογγολία, η Μολδαβία, το Ουζµπεκιστάν, το
Τατζικιστάν και το Τουρκµενιστάν.»
2. Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«β) στις έρευνες αντιντάµπινγκ για εισαγωγές από τη Ρωσική
Οµοσπονδία, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, την Ουκρανία, το Βιετνάµ και το Καζακστάν, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη χώρα χωρίς οικονοµία της αγοράς που αποτελεί
µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) κατά
την ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας, η κανονική αξία
καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 6, εάν
αποδεικνύεται, µε βάση δεόντως τεκµηριωµένους ισχυρισµούς που υποβάλλουν ένας ή περισσότεροι παραγωγοί οι
οποίοι υπόκεινται στην έρευνα και µε βάση τα κριτήρια και
τις διαδικασίες που θεσπίζονται στο στοιχείο γ), ότι για
τους συγκεκριµένους παραγωγούς επικρατούν συνθήκες
οικονοµίας της αγοράς όσον αφορά την κατασκευή και την
πώληση του οικείου οµοειδούς προϊόντος. Σε κάθε άλλη
περίπτωση εφαρµόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται στο
στοιχείο α).»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε όλες τις έρευνες αντιντάµπινγκ που θα κινηθούν µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της.
Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες χωρίς οικονοµία αγοράς που
καθίστανται µέλη του ΠΟΕ µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε όλες τις έρευνες αντιντάµπινγκ που αφορούν προϊόντα καταγωγής των εν λόγω χωρών οι
οποίες κινούνται µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης αυτών στον
ΠΟΕ.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
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Η παρούσα απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί
του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής
(3)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2000 της Επιτροπής (2) και ιδίως το
άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,

Είναι αναγκαίο να διορθωθεί σε πολλές γλώσσες η ονοµασία
του προϊόντος «σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του
Θωµά)» για να καλυφθεί το ίδιο προϊόν. ∆ιαπιστώθηκε
επίσης ότι το προϊόν αυτό δεν είχε εκδοθεί στην πορτογαλική απόδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2381/94 της
Επιτροπής (3), ο οποίος θέσπισε το µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ. Ως εκ τούτου η παράλειψη αυτή πρέπει να διορθωθεί.

(4)

Η πείρα από τη χρήση βιοµηχανικής ασβέστου από
παραγωγή ζάχαρης στη βιολογική γεωργία έδειξε ότι ενδείκνυται να επιτραπεί να συνεχιστεί αυτή η χρήση µετά από
τις 31 Μαρτίου 2002.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Πολλά παρασκευάσµατα µε βάση πυρεθρίνες που εξάγονται
από το Chrysanthemum cinerariaefolium (χρυσάνθεµον το
ερυθρόν) περιέχουν βουτοξείδιο του πιπερονυλίου ως
συνεργό ουσία. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να ενισχυθούν
οι όροι υπό τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιούνται
αυτά τα παρασκευάσµατα.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ορισµένα κράτη µέλη υπέβαλαν από το 1997 στοιχεία µε
σκοπό την τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙ.

(2)

Τα λιπασµατοποιηµένα οικιακά απορρίµµατα και τα λιπασµατοποιηµένα φυτικά µείγµατα είναι προϊόντα τα οποία,
πριν από την έγκριση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/
91, ήταν σε κοινή χρήση σύµφωνα µε τους κώδικες πρακτικής για τη βιολογική γεωργία που εφαρµόζονται στην
Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά είναι σήµερα διαθέσιµα και
µετά από άλλου τύπου ζύµωσης εκτός από τη λιπασµατοποίηση, ιδίως µετά από αναεροβική ζύµωση µε σκοπό την
παραγωγή βιοαερίου. Οι τροποποιήσεις γι’ αυτά τα προϊόντα επείγουν, δεδοµένου ότι πλησιάζει η εποχή κατά τη
διάρκεια της οποίας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
αυτά τα προϊόντα, στο πλαίσιο των αυστηρών απαιτήσεων
που θεσπίζονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α του κανονισµού,
για σκοπούς λίπανσης. Η αναεροβική ζύµωση µε σκοπό την
παραγωγή βιοαερίου είναι µία διαδικασία η οποία κατ’
αρχήν ευθυγραµµίζεται µε τους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας της βιολογικής γεωργίας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται άµεσα.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 241 της 26.9.2000, σ. 39.

(3) ΕΕ L 255 της 1.10.1994, σ. 84.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής:
1. Το µέρος µε τίτλο «Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ» τροποποιείται ως εξής:
α) Στον πίνακα οι διατάξεις που αφορούν την υπαγωγή των λιπασµατοποιηµένων οικιακών απορριµµάτων αντικαθίστανται
από τις ακόλουθες:
Όνοµα

«Οικιακά απορρίµµατα που έχουν υποστεί λιπασµατοποίηση ή ζύµωση

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση, συνθήκες χρήσεως

Προϊόν που παράγεται από διαχωριζόµενα οικιακά απορρίµµατα, τα οποία έχουν υποστεί λιπασµατοποίηση ή αναεροβική ζύµωση για παραγωγή βιοαερίου
Οικιακά απορρίµµατα µόνο φυτικής και ζωικής προέλευσης
Μόνον όταν παράγονται σε ένα κλειστό και ελεγχόµενο
σύστηµα συλλογής το οποίο είναι αποδεκτό από το κράτος
µέλος
Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ύλης: κάδµιο: 0,7·
χαλκός: 70· νικέλιο: 25· µόλυβδος: 45· ψευδάργυρος:
200· υδράργυρος: 0,4· χρώµιο (συνολικά): 70· χρώµιο
(VI): 0 (*)
Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό ή την αρχή
ελέγχου
Μόνο κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που λήγει στις 31
Μαρτίου 2002

(*) Όριο προσδιορισµού.»

β) Στον πίνακα οι διατάξεις που αφορούν την υπαγωγή των λιπασµατοποιηµένων µειγµάτων φυτικής ύλης αντικαθίστανται
από τους ακόλουθους:
Όνοµα

«Μείγµατα φυτικών υλών που έχουν υποστεί λιπασµατοποίηση ή ζύµωση

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη συνθήκη, συνθήκες χρήσεως

Προϊόν που λαµβάνεται από µείγµατα φυτικών υλών, τα
οποία έχουν υποστεί λιπασµατοποίηση ή αναεροβική
ζύµωση για παραγωγή βιοαερίου
Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό ή την αρχή
ελέγχου»

γ) Στη δανική, γερµανική, ελληνική, ολλανδική, σουηδική και φινλανδική απόδοση του πίνακα αντικαθίστανται, αντιστοίχως,
τα ακόλουθα ονόµατα:
— στη δανική: το όνοµα «Thomasslagger» αντικαθίσταται από το όνοµα «Jernværksslagger»,
— στη γερµανική: το όνοµα «Thomasphosphat» αντικαθίσταται από το όνοµα «Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung»,
— στην ελληνική: το όνοµα «Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωµά)» αντικαθίσταται από το όνοµα «Σκωρίες
αποφωσφατώσεως»,
— στην ολλανδική: το όνοµα «Thomasslakkenmeel» αντικαθίσταται από το όνοµα «Metaalslakken»,
— στη φινλανδική: το όνοµα «Tuomaskuona» αντικαθίσταται από το όνοµα «Kuona»,
— στη σουηδική: το όνοµα «Basisk slagg (Thomasslagg)» αντικαθίσταται από το όνοµα «Basisk slagg».
δ) Στην πορτογαλική απόδοση του πίνακα, µετά από το προϊόν «Fosfato de aluminio e calcio», εισάγεται το ακόλουθο
προϊόν:
Όνοµα

«Escorias de desfosforaçao

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση, συνθήκες χρήσεως

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo»

L 63/17

L 63/18
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ε) Στον πίνακα, οι διατάξεις που αφορούν την υπαγωγή της βιοµηχανικής ασβέστου από παραγωγή ζάχαρης αντικαθίσταται
από τις ακόλουθες:
Όνοµα

«Βιοµηχανική άσβεστος από παραγωγή ζάχαρης

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση, συνθήκες χρήσεως

Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό ή την αρχή
ελέγχου»

2. Στο µέρος «Β. ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ», ο πίνακας µε τίτλο «1. Ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης» τροποποιείται ως εξής:
Η ένταξη των «Παρασκευασµάτων µε βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefolium» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
Όνοµα

«Παρασκευάσµατα µε βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το
Chrysanthemum cinerariaefolium

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση, συνθήκες χρήσεως

Εντοµοκτόνο
Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό ή την αρχή
ελέγχου»

3.3.2001

3.3.2001
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L 63/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 437/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για καθορισµό, για το µήνα Φεβρουάριο 2001, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή
του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης στον τοµέα της ζάχαρης
πει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον προηγούµενο µήνα.
Ωστόσο για τα επιστρεφόµενα ποσά από την 1η Ιανουαρίου
1999, λόγω της εισαγωγής του αγρονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ από την ίδια αυτή ηµεροµηνία, πρέπει να
περιοριστεί ο καθορισµός των συντελεστών µετατροπής στις
ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των
εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που δεν έχουν εγκρίνει το ενιαίο νόµισµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
της ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1527/2000 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τον καθορισµό του αγρονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (3),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/
1999 (5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93 ορίζει ότι το επιστρεφόµενο ποσό των δαπανών
αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα βάσει ειδικού γεωργικού συντελεστή µετατροπής, ο
οποίος υπολογίζεται pro rata temporis ως ο µέσος όρος
των γεωργικών συντελεστών µετατροπής που ισχύουν κατά
το µήνα της αποθεµατοποίησης. Ο εν λόγω ειδικός γεωργικός συντελεστής πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα για τον
προηγούµενο µήνα. Ο εν λόγω γεωργικός συντελεστής πρέ-

(1)

(2)

Η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων οδηγεί στον καθορισµό,
για το µήνα Φεβρουάριο 2001, της ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας µετατροπής του επιστρεφόµενου ποσού των
δαπανών αποθεµατοποίησης στα διάφορα εθνικά νοµίσµατα,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο ειδικός γεωργικός συντελεστής που πρέπει να χρησιµοποιείται
για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2038/1999 σε καθένα από τα εθνικά νοµίσµατα καθορίζεται,
για το µήνα Φεβρουάριο 2001, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.
Εφαρµόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

της
της
της
της
της

25.9.1999, σ. 1.
14.7.2000, σ. 59.
24.12.1998, σ. 1.
1.7.1993, σ. 94.
28.7.1999, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ης Μαρτίου 2001, για τον καθορισµό, για το µήνα Φεβρουαρίου 2001, της
ειδικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας για τη µετατροπή του επιστρεφόµενου ποσού των δαπανών αποθεµατοποίησης
στον τοµέα της ζάχαρης
Ειδικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες

1 ευρώ =

7,46289
8,96633
0,63346

δανικές κορόνες
σουηδικές κορόνες
στερλίνες

3.3.2001

3.3.2001

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων
θεσπιστούν το περιεχόµενο και η µορφή των εν λόγω δεδοµένων, καθώς και τα µέσα µεταβίβασης των ηλεκτρονικών
αρχείων, εφόσον τα στοιχεία παρέχονται υπό ηλεκτρονική
µορφή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο
ε) του κανονισµού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα και την ασφαλή φύλαξη των
ηλεκτρονικών και λοιπών στοιχείων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
Ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 1997, για τον καθορισµό των λεπτοµερών διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου όσον αφορά τον δηµοσιονοµικό έλεγχο των πράξεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία ο
οποίος διενεργείται από τα κράτη µέλη (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2406/98 (3), θα πρέπει
να αντικατασταθεί. Ωστόσο οι διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2064/97 εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τις
παρεµβάσεις που χορηγούνται για την περίοδο 1994-1999
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου (4)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 3193/94 (5).

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 147 της
συνθήκης,
Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων
και αγροτικής ανάπτυξης,
Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν ορισµένα
µέτρα για να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική
χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

(7)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις
που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους στον τοµέα των
κρατικών ενισχύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (6).

(2)

Προς αυτόν τον σκοπό, είναι αναγκαίο τα κράτη µέλη να
παρέχουν επαρκείς κατευθύνσεις όσον αφορά την οργάνωση
των σχετικών καθηκόντων των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 32 και 34 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(8)

(3)

Το άρθρο 38 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή
προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και ορθή λειτουργία
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, και της παρέχουν κάθε
αναγκαία βοήθεια για την διενέργεια ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων και των δειγµατοληπτικών.

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρµογή
των διατάξεων του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/
96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε
τους επιτόπου ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει η
Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες (7).

(9)

Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες και την
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα
πλαίσια της χρηµατοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών,
καθώς και την οργάνωση ενός συστήµατος πληροφόρησης
στον τοµέα αυτό (8) ισχύουν για την συνδροµή που χορηγείται στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 2 και του άρθρου 38
παράγραφος 1, στοιχείο ε) του ανωτέρω κανονισµού.

(10)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο
8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
και µε την επιφύλαξη των θεσµικών νοµοθετικών και χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων του ενδιαφεροµένου κράτους
µέλους όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του
άρθρου 34 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

(4)

(5)

Για να εναρµονιστούν οι κανόνες που διέπουν την πιστοποίηση των δαπανών σχετικά µε τις οποίες ζητούνται
πληρωµές από τα Ταµεία δυνάµει του άρθρου 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, είναι
απαραίτητο να καθοριστεί το περιεχόµενο των εν λόγω
πιστοποιητικών και να διευκρινιστεί η φύση και η ποιότητα
των στοιχείων στα οποία βασίζονται.
Για να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξάγει
τους ελέγχους που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 38
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον
τους ζητηθούν, τα στοιχεία που απαιτούν οι αρχές διαχείρισης ούτως ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης, που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Είναι απαραίτητο να

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
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L
L

290 της 23.10.1997, σ. 1.
298 της 7.11.1998, σ. 15.
185 της 15.7.1988, σ. 9.
337 της 24.12.1994, σ. 11.
83 της 27.3.1999, σ. 1.
292 της 15.11.1996, σ. 2.
178 της 12.7.1994, σ. 43.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά τα συστήµατα
διαχείρισης και ελέγχου της συνδροµής που χορηγείται από τα
διαρθρωτικά ταµεία και την οποία διαχειρίζονται τα κράτη µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 2
1.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι αρχές διαχείρισης και
πληρωµής καθώς και οι ενδιάµεσοι φορείς καθοδηγούνται επαρκώς
για την οργάνωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, ώστε
να εξασφαλίζεται η ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση των διαρθρωτικών Ταµείων σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και πρότυπα, ιδίως δε
να διασφαλίζεται η ορθότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιµότητα
των αιτήσεων κοινοτικής συνδροµής.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως «ενδιάµεσοι
φορείς» νοούνται όλοι οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή υπηρεσίες
που ενεργούν µε ευθύνη των αρχών διαχείρισης ή πληρωµής, ή που
ασκούν καθήκοντα εξ ονόµατος των εν λόγω αρχών σε σχέση µε
τους τελικούς δικαιούχους ή φορείς ή επιχειρήσεις που εκτελούν
τις πράξεις.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη της αναλογικότητας σε σχέση µε το ύψος της
χρηµατοδότησης, τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρµόζουν οι αρχές διαχείρισης και πληρωµής, καθώς και όλοι οι
ενδιάµεσοι φορείς, παρέχουν:
α) σαφή καθορισµό, καταµερισµό καθώς και, όπως απαιτεί η ορθή
χρηµατοδοτική πρακτική, επαρκή διαχωρισµό των καθηκόντων
εντός του συγκεκριµένου οργανισµού·
β) αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που να διασφαλίζουν την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων·
γ) στην περίπτωση ενδιάµεσων φορέων, ενηµέρωση της αρµόδιας
αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για τα µέσα
που έχουν χρησιµοποιήσει.
Άρθρο 4
Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου περιλαµβάνουν διαδικασίες
για την επαλήθευση της των παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται, της πραγµατοποίησης της απαιτούµενης δαπάνης, της συµµόρφωσης µε τους όρους της σχετικής
απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του κανονισµού

3.3.2001

(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, ιδίως δε µε τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών για τις
οποίες χορηγείται συνδροµή από τα διαρθρωτικά Ταµεία στο πλαίσιο της συγκεκριµένης παρέµβασης, δηµοσίων συµβάσεων, κρατικών ενισχύσεων (συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη
συσσώρευση των ενισχύσεων), προστασίας του περιβάλλοντος και
ισότητας ευκαιριών.
Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την τήρηση εγγράφων σχετικά µε τις
επιτόπιες επαληθεύσεις των επιµέρους πράξεων. Αυτά τα έγγραφα
αναφέρουν την πραγµατοποιηθείσα εργασία, τα πορίσµατα των
επιθεωρήσεων και τα µέτρα που έχουν ληφθεί ως επακόλουθο των
τυχόν αποκλίσεων. Σε περίπτωση που ο φυσικός ή ο διοικητικός
έλεγχος δεν είναι διεξοδικός, αλλά δειγµατοληπτικός, τα έγγραφα
αυτά θα αναφέρουν τις επιλεχθείσες πράξεις και θα περιγράφουν
την δειγµατοληπτική µέθοδο.

Άρθρο 5
1.
Για κάθε παρέµβαση τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την έγκριση της παρέµβασης, ή —σε
περίπτωση που είναι µεταγενέστερη— από την θέση σε ισχύ του
παρόντος κανονισµού, την οργάνωση των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής και των ενδιάµεσων φορέων, τα συστήµατα διαχείρισης
και ελέγχου που εφαρµόζουν οι εν λόγω αρχές και φορείς, καθώς
και τίς σχεδιαζόµενες βελτιώσεις σύµφωνα µε την κατευθύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.
2.
Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε κάθε αρχή διαχείρισης, αρχή πληρωµής και
ενδιάµεσο φορέα:
α) τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·
β) τον καταµερισµό των καθηκόντων µεταξύ ή εντός των υπηρεσιών τους, συµπεριλαβανοµένου του καταµερισµού καθηκόντων
µεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πληρωµής όταν
αυτές αποτελούν τον ίδιο φορέα·
γ) τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες παραλαµβάνονται, επαληθεύονται και επικυρώνονται οι αιτήσεις επιστροφής των
δαπανών, καθώς και οι διαδικασίες µε τις οποίες εγκρίνονται,
εκτελούνται και καταχωρούνται λογιστικά οι πληρωµές προς
τους δικαιούχους και
δ) τις διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου.
3.
Εφόσον εφαρµόζεται κοινό σύστηµα για περισσότερες µορφές παρέµβασης, κοινοποιείται η περιγραφή του κοινού συστήµατος.

Άρθρο 6
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το κράτος µέλος, διασφαλίζει ότι τα
κοινοποιηθέντα σύµφωνα µε το άρθρο 5 συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και τον παρόντα κανονισµό και
γνωστοποιεί την ύπαρξη στοιχείων που ενδεχοµένως να παρεµποδίσουν τη διαφάνεια των ελέγχων της λειτουργίας των Ταµείων και
την απαλλαγή της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 274 της
συνθήκης. Πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση απολογισµοί της
λειτουργίας των συστηµάτων.
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Άρθρο 7
1.
Τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών µελών
εξασφαλίζουν επαρκή διαδροµή ελέγχου.
2.

Θεωρείται επαρκής η διαδροµή ελέγχου που επιτρέπει:

α) τη σύµπτωση των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην
Επιτροπή, µε τις επιµέρους καταχωρήσεις δαπανών και τα
συναφή αποδεικτικά έγγραφα στα διάφορα επίπεδα των διοικητικών υπηρεσιών και τους τελικούς δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων φορέων ή οργανισµών ή των εταιριών
που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέκτες της χρηµατοδότησης και
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ανακτώνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μετά από την
ανάκτηση, η αρχή πληρωµής καταβάλει τις ανακτηθείσες παράτυπες
δαπάνες προσαυξηµένες µε τόκους υπερηµερίας αφαιρώντας τα
σχετικά ποσά από την επόµενη δήλωση δαπανών και αίτηση
πληρωµής προς την Επιτροπή. Εφόσον αυτό δεν επαρκεί, πραγµατοποιεί επιστροφή χρηµάτων στην Κοινότητα. Η αρχή πληρωµών
αποστέλλει µία φορά το χρόνο στην Επιτροπή, επισυνάπτοντάς την
στην τελευταία τριµηνιαία έκθεση για τις ανακτήσεις που πραγµατοποιούνται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1681/94, δήλωση
σχετικά µε τα ποσά για τα οποία αναµένεται ανάκτηση κατά την εν
λόγω ηµεροµηνία, ταξινοµηµένα κατά έτος εκκίνησης της σχετικής
διαδικασίας ανάκτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

β) την επαλήθευση της χορήγησης και των µεταφορών των διαθεσίµων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων.

Πιστοποίηση των δαπανών

Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου παρατίθεται στο
παράρτηµα Ι.

Άρθρο 9

3.

Η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη διαδικασιών τήρησης των σχετικών εγγράφων µε τις
συγκεκριµένες δαπάνες και πληρωµές οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και οι οποίες απαιτούνται για
µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 38 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και το παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού·
β) ότι καταγράφεται ο φορέας όπου φυλάσσονται και η διεύθυνσή
του και
γ) ότι τα έγγραφα αυτά διατίθενται για επιθεώρηση εκ µέρους των
προσώπων και των φορέων που θα είχαν κανονικά δικαίωµα να
επιθεωρούν παρόµοια έγγραφα.
Τα πρόσωπα και οι φορείς αυτοί είναι:
i) το προσωπικό των αρχών διαχείρισης και πληρωµής και των
ενδιάµεσων φορέων, που εξετάζει τις αιτήσεις πληρωµών·
ii) οι υπηρεσίες που επιθεωρούν συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου·
iii) τα άτοµα ή η υπηρεσία της αρχής πληρωµής που έχει
αρµοδιότητα για την πιστοποίηση των αιτήσεων ενδιάµεσης
και τελικής πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, καθώς
επίσης και το άτοµο ή η υπηρεσία που εκδίδει τη δήλωση
που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, στοιχείο στ)
και
iv) οι ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι των εθνικών οργάνων
ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ανωτέρω πρόσωπα ή φορείς µπορούν να απαιτούν αντίγραφα
των εγγράφων ή των λογιστικών καταχωρήσεων που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 8
Η αρχή διαχείρισης ή η αρχή πληρωµής τηρεί λογιστική των ποσών
που πρέπει να ανακτώνται από ήδη πραγµατοποιηθείσες πληρωµές
κοινοτικής συνδροµής, και εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω ποσά

1.
Τα πιστοποιητικά των ενδιάµεσων και τελικών δηλώσεων
δαπανών, που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 συντάσσονται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ, από πρόσωπο ή υπηρεσία της
αρχής πληρωµής, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες που εγκρίνουν πληρωµές.
2.
Πριν από την πιστοποίηση µιας συγκεκριµένης δήλωσης
δαπανών, η αρχή πληρωµής διασφαλίζει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ότι η αρχή διαχείρισης και οι ενδιάµεσοι φορείς έχουν τηρήσει
τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ιδίως δε
αυτές του άρθρου 38 παράγραφος 1, στοιχεία γ) και ε) και του
άρθρου 32 παράγραφοι 3 και 4, τους όρους της απόφασης της
Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του ίδιου κανονισµού και
β) ότι η δήλωση δαπανών περιλαµβάνει µόνο δαπάνες:
i) που έχουν πράγµατι λάβει χώρα εντός της επιλέξιµης περιόδου, όπως ορίζεται στην απόφαση, υπό µορφή δαπανών που
έχουν καταβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους, κατά την
έννοια των παραγράφων 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της
Επιτροπής (1) και οι οποίες αποδεικνύονται από τιµολόγια ή
λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας,
ii) που αφορούν πράξεις οι οποίες επιλέχθηκαν για συγχρηµατοδότηση στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης παρέµβασης
σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες της
και τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι
δαπάνες και
iii) οι οποίες απορρέουν από µέτρα για τα οποία κάθε κρατική
ενίσχυση έχει επισήµως εγκριθεί από την Επιτροπή, εφόσον
απαιτείται.
3.
Προκειµένου να λαµβάνονται πάντοτε υπόψη η επάρκεια των
συστηµάτων ελέγχου και της διαδροµής ελέγχου πριν την υποβολή
της δήλωσης δαπανών στην Επιτροπή, η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει ότι η αρχή πληρωµής έχει ενηµερωθεί σχετικά µε τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται από αυτήν και από τους ενδιάµεσους φορείς για:
(1) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.

L 63/24

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

α) την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων
προϊόντων και υπηρεσιών και το αληθές της δηλούµενης
δαπάνης·
β) την εξασφάλιση συµµόρφωσης προς τους εφαρµοζόµενους
κανόνες και
γ) τη διατήρηση της διαδροµής ελέγχου.
4.
Στις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή διαχείρισης και η αρχή
πληρωµής υπάγονται ή αποτελούν τον ίδιο φορέα, ο εν λόγω
φορέας διασφαλίζει, ότι εφαρµόζονται διαδικασίες που προσφέρουν
ισοδύναµα επίπεδα ελέγχου µε αυτά που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι πράξεων

Άρθρο 10
1.
Τα κράτη µέλη διοργανώνουν, στη βάση κατάλληλου δείγµατος, ελέγχους των πράξεων, οι οποίοι αποσκοπούν:
α) στην επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου·
β) στην επιλεκτική επαλήθευση, επί τη βάσει της ανάλυσης κινδύνων, των δηλώσεων δαπανών που πραγµατοποιούνται στα
αντίστοιχα επίπεδα.
2.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται πριν από την περάτωση της
παρέµβασης καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα εγκεκριµένων πράξεων, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου
3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την οµαλή κατανοµή των ελέγχων
καθ ’όλη τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Εξασφαλίζουν σαφή
διαχωρισµό λειτουργιών µεταξύ αυτών των ελέγχων και της υλοποίησης ή πληρωµής των πράξεων.
3.
Η επιλογή του δείγµατος των πράξεων που θα υποβληθεί σε
ελέγχους πρέπει να λαµβάνει υπόψη:
α) την ανάγκη να ελεγχθεί προσήκων συνδυασµός ειδών και
µεγεθών των πράξεων·
β) κάθε ενδεχόµενο παράγοντα κινδύνου που θα έχει επισηµανθεί
από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους·
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γ) την ύπαρξη ικανοποιητικής διαδροµής ελέγχου·
δ) για έναν ικανό αριθµό θέσεων δαπανών, την συµµόρφωση της
φύσης και του χρονοδιαγράµµατος της δαπάνης, την συµµόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις και την αντιστοιχία της
µε τα εγκεκριµένα φυσικά χαρακτηριστικά και µε τις εργασίες
οι οποίες όντως πραγµατοποιούνται·
ε) ότι η χρήση ή η προτιθέµενη χρήση της πράξης ανταποκρίνεται
στους στόχους που περιγράφονται στην αίτηση για κοινοτική
συγχρηµατοδότηση·
στ) ότι οι κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια
που προβλέπονται στο άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/199 και σε κάθε άλλη σχετική κοινοτική διάταξη, και
καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους χωρίς µειώσεις ή
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·
ζ) ότι η αναγκαία εθνική συγχρηµατοδότηση έχει πράγµατι
καταβληθεί και
η) ότι οι συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις έχουν υλοποιηθεί
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές όπως
προβλέπεται από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999.
Άρθρο 12
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διαπίστωση του συστηµατικού
χαρακτήρα των προβληµάτων, του κινδύνου που ενέχουν για άλλες
πράξεις που υλοποιούνται από τον ίδιο τελικό δικαιούχο ή τις
οποίες διαχειρίζεται ο ίδιος ενδιάµεσος φορέας, εντοπίζουν τις
αιτίες αυτών των καταστάσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση
που ενδεχοµένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και
προληπτικά µέτρα.
Άρθρο 13
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή µέχρι τις 30 Ιουνίου
εκάστου έτους και για πρώτη φορά µέχρι τις 30 Ιουνίου 2001, για
την εφαρµογή των άρθρων 10 έως 12 κατά τη διάρκεια του
προηγουµένου ηµερολογιακού έτους, επιπλέον παρέχουν οποιοδήποτε αναγκαίο συµπλήρωµα ή ενηµέρωση της περιγραφής των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου τους µε γνωστοποίηση
σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Άρθρο 14

γ) τη συγκέντρωση πράξεων στα πλαίσια ορισµένων ενδιάµεσων
φορέων ή ορισµένων τελικών δικαιούχων, ούτως ώστε οι κυριότεροι ενδιάµεσοι φορείς και οι κυριότεροι τελικοί δικαιούχοι να
υπόκεινται σε τουλάχιστον ένα έλεγχο πριν από την περάτωση
κάθε παρέµβασης.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αναλογιών, στα ανακτήσιµα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο
8.

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μέσω των ελέγχων, τα κράτη µέλη επιδιώκουν να επαληθεύσουν τα
εξής:

∆ήλωση κατά την περάτωση της παρέµβασης

α) την πρακτική εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου·

Άρθρο 15

β) για έναν ικανό αριθµό λογιστικών καταχωρήσεων, την αντιστοιχία των καταχωρήσεων µε τα αποδεικτικά έγγραφα που τηρούν
οι ενδιάµεσοι φορείς, τελικοί δικαιούχοι και οι δηµόσιοι φορείς
ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις πράξεις·

Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που ορίζεται για την έκδοση δηλώσεων
κατά την περάτωση της παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 38
παράγραφος 1, στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, πρέπει να είναι διοικητικά ανεξάρτητο:
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α) από την ορισθείσα αρχή διαχείρισης·
β) το πρόσωπο ή την υπηρεσία εντός της αρχής πληρωµής που έχει
την αρµοδιότητα της σύνταξης των πιστοποιητικών τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και
γ) τους ενδιάµεσους φορείς.
∆ιενεργεί την εξέτασή του σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά
πρότυπα. Του παρέχεται εκ µέρους των αρχών διαχείρισης και
πληρωµής καθώς και των ενδιάµεσων φορέων, κάθε απαιτούµενη
πληροφορία και πρόσβαση στα µητρώα καταχωρήσεων και στα
συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 16
Οι δηλώσεις βασίζονται σε εξέταση των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου, των πορισµάτων των πραγµατοποιηθέντων ελέγχων και
όταν χρειάζεται σε περαιτέρω δείγµα ενεργειών. Το αρµόδιο για την
έκδοση πρόσωπο ή υπηρεσία, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για να έχει σε ικανοποιητικό βαθµό την εγγύηση ότι η
πιστοποιηµένη δήλωση δαπάνης είναι ορθή και ότι οι συναφείς
ενέργειες είναι νόµιµες και κανονικές.
Οι δηλώσεις καταρτίζονται βάσει του ενδεικτικού υποδείγµατος
του παραρτήµατος ΙΙΙ και συνοδεύεται από έκθεση στην οποία
περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για να
αιτιολογήσουν τη δήλωση, συµπεριλαµβανοµένης περίληψης των
πορισµάτων όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από εθνικούς
και κοινοτικούς φορείς, και στις οποίες βασίστηκαν το πρόσωπο ή
η υπηρεσία για την σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 17
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµαντικές διαχειριστικές ή ελεγκτικές αδυναµίες ή που η υψηλή συχνότητα διαπιστωµένων παρατυπιών καθιστά ανέφικτη την παροχή συνολικής θετικής διαβεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης πληρωµής του τελικού υπολοίπου ισοζυγίου και του τελικού πιστοποιητικού δαπανών, η
δήλωση πρέπει να αναφέρει αυτές τις περιστάσεις και να περιλαµβάνει εκτίµηση της έκτασης του προβλήµατος και των δηµοσιονοµικών του επιπτώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την διενέργεια
περαιτέρω έλεγχου αποσκοπώντας στον εντοπισµό και την επανόρθωση παρατυπιών εντός προσδιορισµένης χρονικής περιόδου.
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σεις τίθενται στην διάθεση της Επιτροπής µετά από ειδική αίτηση
µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων τεκµηρίωσης και επιτόπιων
ελέγχων, µε την επιφύλαξη των αιτήσεων διαβίβασης της ενηµέρωσης των σχεδίων χρηµατοδότησης, που αναφέρονται στο
άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, και της χρηµατοδοτικής πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο 32 του ανωτέρω κανονισµού.
2.
Η Επιτροπή συµφωνεί µε κάθε κράτος µέλος το περιεχόµενο
των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον τρόπο µε τον οποίο διαβιβάζονται, καθώς επίσης και
τη διάρκεια της απαιτούµενης περιόδου για την δηµιουργία των
αναγκαίων συστηµάτων πληροφορικής, λαµβάνοντας υπόψη τη
συµφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο
ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Το περιεχόµενο των
πληροφοριών που µπορούν να ζητηθούν και οι προτιµώµενες τεχνικές προδιαγραφές για τη µεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων στην
Επιτροπή αναφέρονται ενδεικτικά στα παραρτήµατα IV και V.
3.
Μετά από γραπτή αίτηση, τα κράτη µέλη παραδίδουν στην
Επιτροπή τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής
αίτησης. Η Επιτροπή και το κράτος µέλος δύναται να συµφωνήσουν σε µια διαφορετική χρονική περίοδο παράδοσης, ιδίως όταν οι
καταχωρήσεις δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή.
4.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τα κράτη µέλη ή συλλέγονται από αυτήν κατά τη διάρκεια
επιτόπιων επιθεωρήσεων, διατηρούνται υπό καθεστώς απορρήτου
και ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 287 της συνθήκης και τους
κανόνες της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση και την πρόσβαση
στις πληροφορίες.
5.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας σχετικής εθνικής νοµοθεσίας, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα που έχουν συνταχθεί µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων ή
κατόπιν ελέγχων που διεξάγονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, καθώς επίσης και στα στοιχεία που φυλάσσονται, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά συστήµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενικές και τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Μορφή και περιεχόµενο της λογιστικής πληροφόρησης που πρέπει να
τηρείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή µετά από αίτησή της

Άρθρο 18
1.
Οι λογιστικές καταχωρήσεις των πράξεων που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι φυλάσσονται στο µέτρο του δυνατού υπό µορφή
καταχωρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εν λόγω καταχωρή-

Άρθρο 19
Σε περίπτωση µορφών παρέµβασης για τις οποίες υφίστανται
δικαιούχοι σε περισσότερα κράτη µέλη, τα ενδιαφερόµενα κράτη,
λαµβάνοντας υπόψη την εθνική νοµοθεσία, καθορίζουν από κοινού
τις απαραίτητες ρυθµίσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση και ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη µέλη θα παρέχουν οποιαδήποτε
απαραίτητη διοικητική αρωγή.
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Άρθρο 20
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν µε την επιφύλαξη
της υποχρέωσης του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τα µέτρα που λαµβάνονται
για την εφαρµογή του άρθρου 34 παράγραφος 1 του κανονισµού,
και του δικαιώµατος της Επιτροπής να ζητήσει συµπληρωµατικές
πληροφορίες πριν την έκδοση των αποφάσεών της σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του κανονισµού.
Άρθρο 21
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

3.3.2001
Άρθρο 22

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 καταργείται.
Οι διατάξεις του εξακολουθούν να εφαρµόζονται στην παρέµβαση
που χορηγείται για την περίοδο 1994-99 δυνάµει του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Άρθρο 23
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρο 7)
Υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όταν για µια δεδοµένη µορφή παρέµβασης:
1. Οι λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
δαπάνες που πραγµατοποίησαν για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη οι τελικοί δικαιούχοι, συµπεριλαµβανοµένων των
δηµοσίων φορέων ή οργανισµών ή των εταιρειών που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέκτες της
χρηµατοδότησης. Οι λογιστικές καταχωρήσεις περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της
δαπάνης, τον προσδιορισµό των δικαιολογητικών εγγράφων και την ηµεροµηνία και µέθοδο της πληρωµής. Επισυνάπτονται τα
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τιµολόγια).
2. Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν µόνο εν µέρει τη συγχρηµατοδοτούµενη από την Κοινότητα πράξη, καταδεικνύεται η
ακρίβεια κατανοµής του ποσού µεταξύ της συγχρηµατοδοτούµενης και των άλλων πράξεων. Παρόµοια αιτιολόγηση πρέπει να
υπάρχει και για τα είδη δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιµα εντός ορίων ή αναλογικώς προς άλλες δαπάνες.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηµατοδοτικό σχέδιο της παρέµβασης, οι εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα που αφορούν την
έγκριση επιχορήγησης, τις διαδικασίες δηµοπράτησης και σύναψης της σύµβασης και οι εκθέσεις σχετικά µε επιθεωρήσεις των
συγχρηµατοδοτούµενων από τις πράξεις προϊόντων και υπηρεσιών τηρούνται επίσης διαθέσιµα στο κατάλληλο επίπεδο
διαχείρισης.
4. Στις δηλώσεις δαπανών που όντως πραγµατοποιήθηκαν σε συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις και υποβάλλονται σε ενδιάµεσους
φορείς µεσολαβούντες µεταξύ του τελικού δικαιούχου ή δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα που εκτελούν την πράξη και της αρχής
πληρωµής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται σε λεπτοµερή δήλωση δαπανών που
αναφέρει για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη από την Κοινότητα πράξη όλα τα µεµονωµένα κονδύλια της δαπάνης µε σκοπό τον
υπολογισµό του συνολικού πιστοποιούµενου ποσού. Αυτές οι λεπτοµερείς δηλώσεις δαπανών αποτελούν τα δικαιολογητικά
έγγραφα των λογιστικών εγγραφών των µεσολαβούντος φορέα.
5. Οι ενδιάµεσοι φορείς τηρούν λογιστικές εγγραφές για κάθε µεµονωµένη πράξη και για τα συνολικά ποσά των δαπανών που
πιστοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους. Οι ενδιάµεσοι φορείς που αναφέρουν απευθείας προς την αρχή πληρωµής που
έχει καθορισθεί βάσει του άρθρου 9 στοιχείο ιε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 υποβάλλουν πίνακα των πράξεων που
εγκρίθηκαν για κάθε µορφή συνδροµής, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία κάθε πράξης, ο τελικός δικαιούχος, η
ηµεροµηνία έγκρισης της επιχορήγησης, τα ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωµών, η καλυπτόµενη περίοδος
των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες ανά µέτρο και ανά υποπρόγραµµα ή προτεραιότητα. Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν την
τεκµηρίωση των λογιστικών εγγραφών των αρχών διαχείρισης και πληρωµής και τη βάση για την κατάρτιση των δηλώσεων
δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
6. Στις περιπτώσεις τελικών δικαιούχων που δίνουν απευθείας αναφορά στην αρχή πληρωµής, οι λεπτοµερείς δηλώσεις δαπανών
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 συνιστούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών εγγραφών της αρχής πληρωµής
η οποία είναι αρµόδια για την σύνταξη του καταλόγου των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων που προβλέπεται στην
παράγραφο 5.
7. Σε περιπτώσεις που οι ενδιάµεσοι φορείς που µεσολαβούν µεταξύ του τελικού δικαιούχου ή του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα
που εκτελεί την πράξη και της αρχής πληρωµής είναι περισσότεροι του ενός, κάθε ενδιάµεσος φορέας απαιτεί, για τον τοµέα
της αρµοδιότητάς του, λεπτοµερείς δηλώσεις των δαπανηθέντων ποσών από τον υφιστάµενό του φορέα, για να χρησιµοποιηθούν ως δικαιολογητικά έγγραφα των δικών του λογιστικών εγγραφών, και αναφέρει στον προϊστάµενό του φορέα
τουλάχιστον τα σύνολα των δαπανηθέντων ποσών για κάθε επιµέρους πράξη.
8. Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών δεδοµένων, όλες οι οικείες αρχές και φορείς λαµβάνουν επαρκείς
πληροφορίες από το χαµηλότερο επίπεδο για να δικαιολογήσουν τις λογιστικές τους εγγραφές και τα ποσά που αναφέρουν σε
υψηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι µια ικανοποιητική διαδροµή ελέγχου από τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται
στην Επιτροπή µέχρι τα µεµονωµένα κονδύλια των δαπανών και τα δικαιολογητικά έγγραφα στο επίπεδο του τελικού
δικαιούχου και των φορέων και εταιρειών που υλοποιούν τις πράξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΜΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . . .
Πιστοποιητικό και δήλωση δαπανών και αίτηση πληρωµής
(να διαβιβασθεί επισήµως στη διοικητική µονάδα . . . της Γ∆ . . . . . . )

Ονοµασία του προγράµµατος:

Απόφαση της Επιτροπής

της

Αναφορά της Επιτροπής (αριθ. CCI)
Εθνική αναφορά

(ενδεχοµένως)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Ο υπογεγραµµένος
εκπρόσωπος της αρχής πληρωµής που έχει ορισθεί από (1)
,
πιστοποιώ ότι όλες οι συµπεριλαµβανόµενες στην παρούσα δήλωση επιλέξιµες δαπάνες που αντιπροσωπεύουν τη συµµετοχή των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και την εθνική, δηµόσια ή/και ιδιωτική, χρηµατοδότηση και κατεβλήθησαν παράλληλα µε την πρόοδο
του προγράµµατος, κατεβλήθησαν

µετά την (2):

20

και ανέρχονται σε:

EUR
(ακριβές ποσό µε δύο δεκαδικά
ψηφία)

Η επισυναπτόµενη δήλωση δαπανών κατανεµηµένων ανά µέτρο βασίζεται στην προσωρινή λογιστική εκκαθάρισης της:
20
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πιστοποιητικού.
Πιστοποιώ επίσης ότι οι πράξεις προχωρούν σύµφωνα µε τους στόχους που τάσσονται στην απόφαση και µε παράλληλη τήρηση των
διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ιδίως όσον αφορά:
1) τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της συνθήκης και τα µέσα που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της συνθήκης, καθώς και µε τις
κοινοτικές πολιτικές, ειδικότερα εκείνες που αφορούν τους κανόνες του ανταγωνισµού, την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, την
προστασία του περιβάλλοντος και την κατάργηση των ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών (άρθρο 12 του κανονισµού)·
2) την εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης και δηµοσιονοµικού ελέγχου για την χορήγηση συνδροµής, ιδίως για τη διασφάλιση
της παροχής των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και της επαλήθευσης των αιτούµενων δαπανών, καθώς και για
την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη διόρθωση των παρατυπιών, την καταπολέµηση της απάτης και την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών (άρθρα 38 και 39 του κανονισµού).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 6, τα δικαιολογητικά έγγραφα είναι και θα παραµείνουν διαθέσιµα για ελάχιστη
περίοδο τριών ετών από την καταβολή του υπολοίπου από την Επιτροπή.

(1) Να αναφερθεί η διοικητική πράξη ορισµού ως εκπροσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, µε τις ενδεδειγµένες
παραποµπές και την ηµεροµηνία.
(2) Ηµεροµηνία αναφοράς σύµφωνα µε την απόφαση, δυνάµει του άρθρου 30 παράγραφος 2 και του άρθρου 52 παράγραφος 4 του κανονισµού.
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Πιστοποιώ ότι:

1) η δήλωση των δαπανών είναι ακριβής και προκύπτει από την εφαρµογή λογιστικών συστηµάτων που βασίζονται σε δικαιολογητικά
στοιχεία τα οποία είναι επαληθεύσιµα·
2) στην δήλωση δαπανών και στην αίτηση πληρωµής λαµβάνονται υπόψη, όπου αυτό απαιτείται, τα ανακτηθέντα ποσά, τα έσοδα από
έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος και τυχόν εισπραχθέντες τόκοι·
3) οι λεπτοµέρειες των σχετικών συναλλαγών καταγράφονται, στο µέτρο του δυνατού, σε ηλεκτρονικά αρχεία και διατίθενται,
κατόπιν αιτήσεως, στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.
Ηµεροµηνία

20
Ονοµασία µε κεφαλαίους χαρακτήρες, σφραγίδα,
ιδιότητα και υπογραφή της αρµόδιας αρχής
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∆ήλωση δαπάνης ανά προτεραιότητα και µέτρο
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής:
Τίτλος:
Ηµεροµηνία:

/

/

2000
Προτεραιότητα/Μέτρο

∆ηµόσια
Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

...
∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

EL

Συνολική καταβληθείσα και πιστοποιηθείσα επιλέξιµη δαπάνη
2008
Ιδιωτική

∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

Σύνολο
∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

∆απάνη

Προτεραιότητα 1

Προτεραιότητα 2
Μέτρο 2.1
Μέτρο 2.2
κ.λπ.
Προτεραιότητα 3
κ.λπ.
Τεχνική βοήθεια
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
κ.λπ.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέτρο 1.1
Μέτρο 1.2
κ.λπ.

Σύνολο
Σύνολο για το ΕΤΠΑ
Σύνολο για το ΕΚΤ
Σύνολο για το ΕΓΤΠΕ
Σύνολο για το ΧΜΠΑ
Προτεραιότητα/Μεταβατική στήριξη (1)

3.3.2001

3.3.2001

Συνολική καταβληθείσα και πιστοποιηθείσα επιλέξιµη δαπάνη
2000
Προτεραιότητα/Μεταβατική στήριξη

∆ηµόσια
Κοινοτική

∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

2008
Ιδιωτική

∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

Σύνολο
∆ηµόσια
∆απάνη

Κοινοτική

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

∆απάνη

EL

Προτεραιότητα 1

Άλλη
δηµόσια

Ιδιωτική

...

Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Προτεραιότητα 2
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη

(1) Μόνο για τους στόχους 1 και 2 κατά περίπτωση.

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προτεραιότητα 3
κ.λπ.
Τεχνική βοήθεια
Περιφέρειες που δεν λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
Περιφέρειες που λαµβάνουν µεταβ. στήριξη
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Προσάρτηµα στη δήλωση δαπανών: ανακτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία πιστοποιηθείσα δήλωση
δαπανών και που περιλαµβάνονται στην παρούσα δήλωση δαπανών (που απαριθµούνται ανά µέτρο)
Εντελλόµενο προς ανάκτηση ποσό
Οφειλέτης
Ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος ανάκτησης
Αρχή που εξέδωσε το ένταλµα
Ηµεροµηνία ανάκτησης
Ανακτώµενο ποσό

3.3.2001

3.3.2001
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τίτλος του προγράµµατος:
Αριθµός αναφοράς της Επιτροπής (CCI)
Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ο κάτωθι
υπογεγραµµένος (ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαίους χαρακτήρες) αιτώ την καταβολή του ποσού των
ευρώ ως
ενδιάµεση/τελική πληρωµή (1). Οι όροι αποδοχής της παρούσας αίτησης πληρωµής πληρούνται διότι:
∆ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις

α) το ισχύον συµπλήρωµα προγραµµατισµού που εγκρίθηκε στις

— έχει παρασχεθεί
— επισυνάπτεται

β) η τελευταία ετήσια έκθεση/τελική έκθεση (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) εκτέλεσης,
που απαιτείται κατ' εφαρµογή του άρθρου 37 του κανονισµού

— έχει παρασχεθεί
— επισυνάπτεται
— δεν απαιτείται έκθεση

γ) η ενδιάµεση αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισµού

— έχει παρασχεθεί
— επισυνάπτεται
— δεν απαιτείται

δ) οι αποφάσεις της διαχειριστικής αρχής και της επιτροπής παρακολούθησης
συνάδουν προς το συνολικό ποσό συµµετοχής των ταµείων, το οποίο χορηγήθηκε για τις συγκεκριµένες προτεραιότητες
ε) οι τυχόν συστάσεις για τη βελτίωση των ρυθµίσεων παρακολούθησης και διαχείρισης, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 34 παράγραφος 2

— έχουν εφαρµοστεί
— έχουν δοθεί επεξηγήσεις
— δεν πραγµατοποιήθηκαν συστάσεις

στ) τυχόν αιτήσεις για τη λήψη διορθωτικών µέτρων που ζητήθηκαν στο πλαίσιο
των διατάξεων του άρθρου 38 παράγραφος 4 του κανονισµού

—
—
—
—

ζ) καµία πιστοποιηθείσα δαπάνη δεν αποτελεί το αντικείµενο αναστολής κατ'
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού

— δεν υπήρξε αναστολή
— δεν περιλαµβάνεται καµία δαπάνη

έχουν ληφθεί σχετικά µέτρα
διατυπώθηκαν σχόλια
δεν περιλαµβάνονται δαπάνες
δεν ζητήθηκε η λήψη µέτρων

η) καµία πιστοποιηθείσα δαπάνη δεν πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός µέτρου
που περιλαµβάνει κρατικές ενισχύσεις που δεν έχουν εγκριθεί ακόµα
Η πληρωµή πρέπει να πραγµατοποιηθεί στον:
∆ικαιούχος
Τράπεζα
Αριθµός
ριασµού

τραπεζικού

λογα-

Κάτοχος του λογαριασµού
(εφόσον διαφέρει από τον
δικαιούχο της πληρωµής)
Ηµεροµηνία

20
Ονοµασία µε κεφαλαίους χαρακτήρες, σφραγίδα, ιδιότητα
και υπογραφή της αρµόδιας αρχής

(1) ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (κεφάλαιο V)
Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (αναφέρατε το όνοµα, τον τίτλο και την υπηρεσία), εξέτασα
την τελική δήλωση των δαπανών για . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (αναφέρατε την ονοµασία της παρέµβασης, το
σχετικό διαρθρωτικό ταµείο και την καλυπτόµενη περίοδο) µαζί µε την αίτηση προς την Επιτροπή για πληρωµή του υπολοίπου της
κοινοτικής ενίσχυσης.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
2. ∆ιεξήγαγα την εξέταση σύµφωνα µε το κεφάλαιο V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . . Προγραµµάτισα και διενήργησα την εξέταση µε
σκοπό να βεβαιωθώ ικανοποιητικά για το εάν η τελική δήλωση δαπανών και η αίτηση για την πληρωµή του υπολοίπου της
κοινοτικής ενίσχυσης είναι απαλλαγµένες από ουσιαστικές ανακρίβειες. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα χρησιµοποιηθέντα
στοιχεία κατά την εξέταση, συµπεριλαµβανοµένων των πορισµάτων ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τα προηγούµενα έτη,
αναφέρονται συνοπτικά στη συνηµµένη έκθεση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3. Το πεδίο του ελέγχου περιορίστηκε από τα ακόλουθα:
α)
β)
γ) κ.λπ.
(Αναφέρατε τυχόν εµπόδια που ανέκυψαν κατά την εξέταση, π.χ. συστηµατικά προβλήµατα, αδυναµίες της διοίκησης, έλλειψη
διαδροµής ελέγχου, έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, περιπτώσεις που εκκρεµούν στο δικαστήριο, κ.λπ.· εκτιµήσατε τα ποσά
δαπανών που επηρεάστηκαν από τα εν λόγω εµπόδια και την αντίστοιχη κοινοτική ενίσχυση).
4. Η εξέταση µαζί µε τα πορίσµατα των άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων στα οποία είχα πρόσβαση, απεκάλυψε χαµηλή/υψηλή
συχνότητα (αναφέρατε καταλλήλως εάν είναι υψηλή, εξηγήστε) σφαλµάτων/παρατυπιών. Τα αναφερθέντα σφάλµατα/παρατυπίες
αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά από τις αρχές διαχείρισης και δεν φαίνεται να επηρεάζουν το καταβλητέο ποσό της κοινοτικής
ενίσχυσης, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α)
β)
γ) κ.λπ.
(Αναφέρατε τα σφάλµατα/παρατυπίες που δεν αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά και, για κάθε περίπτωση, το πιθανό συστηµικό
χαρακτήρα και µέγεθος του προβλήµατος και τα ποσά της κοινοτικής ενίσχυσης τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Είτε:
Εάν δεν ανέκυψαν εµπόδια κατά την εξέταση, η συχνότητα των σφαλµάτων που διαπιστώθηκαν είναι χαµηλή και όλα τα προβλήµατα
αντιµετωπίστηκαν ικανοποιητικά:
5α) Με βάση την εξέταση και τα πορίσµατα άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων στα οποία είχα πρόσβαση, κατά τη γνώµη µου η
τελική δήλωση των δαπανών παρουσιάζει ορθά, όσον αφορά όλα τα ουσιαστικά σηµεία, τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν
σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις του προγράµµατος και η αίτηση προς την Επιτροπή για την πληρωµή του
υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης φαίνεται να είναι έγκυρη.
Είτε:
Εάν ανέκυψαν ορισµένα εµπόδια κατά την εξέταση, αλλά η συχνότητα των σφαλµάτων δεν είναι υψηλή, ή εάν δεν αντιµετωπίστηκαν
ικανοποιητικά ορισµένα προβλήµατα:
5β) Με εξαίρεση τα θέµατα που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 3 και (ή) τα αναφερόµενα στο σηµείο 4 σφάλµατα/παρατυπίες που
δεν φαίνεται να έχουν αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά, κατά τη γνώµη µου, η οποία βασίζεται στην εξέταση και στα πορίσµατα
άλλων εθνικών ή κοινοτικών ελέγχων, στα οποία είχα πρόσβαση, η τελική δήλωση δαπανών παρουσιάζει ορθά, όσον αφορά όλα
τα ουσιαστικά σηµεία, τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις του προγράµµατος
και η αίτηση προς την Επιτροπή για την πληρωµή του υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης φαίνεται να είναι έγκυρη.
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Είτε:
Εάν ανέκυψαν κατά την εξέταση σηµαντικά εµπόδια, ή η συχνότητα των σφαλµάτων που διαπιστώθηκαν είναι υψηλή, ακόµη και εάν τα
αναφερθέντα σφάλµατα/παρατυπίες έχουν αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά:
5γ) Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στο σηµείο 3 και (ή) δεδοµένης της υψηλής συχνότητας των σφαλµάτων που
αναφέρθηκαν στο σηµείο 4, δεν είµαι σε θέση να εκφράσω γνώµη για την τελική δήλωση δαπανών και την αίτηση προς την
Επιτροπή για την πληρωµή του υπολοίπου της κοινοτικής ενίσχυσης.

Ηµεροµηνία, υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
1. ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΙΣ ΖΗΤΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Τα ζητούµενα δεδοµένα µπορούν να συµπεριλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, ενώ το ακριβές περιεχόµενό τους δύναται να
αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µε το κράτος µέλος, για το ενδιαφερόµενο Ταµείο (Περιφερειακό, Κοινωνικό, ΕΓΤΠΕ, Τµήµα
Προσανατολισµού, Αλιείας). Τα αριθµηµένα πεδία υποδεικνύουν την προτιµώµενη διάρθρωση των δελτίων κατά την προετοιµασία
των µηχανογραφηµένων αρχείων προς διαβίβαση στην Επιτροπή (1).
A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύµφωνα, µε την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης)
Πεδίο 1.

Κωδικός CCI του Επιχειρησιακού Προγράµµατος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού: (βλέπε «Ενιαίος κωδικός
αναγνώρισης»)

Πεδίο 2.

Ονοµασία Επιχειρησιακού Προγράµµατος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού

Πεδίο 3.

Κωδικός προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 4.

Ονοµασία προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 5.

Κωδικός στοιχείου του προγράµµατος (µέτρου, υποµέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 6.

Ονοµασία στοιχείου του προγράµµατος (µέτρου, υποµέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 7.

∆ιαρθρωτικό Ταµείο

Πεδίο 8.

Αρχή πληρωµής

Πεδίο 9.

∆ιαχειριστική αρχή

Πεδίο 10.

Ενδιάµεσος φορέας ή φορείς (πέραν της διαχειριστικής αρχής) στον οποίο ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις
δαπάνες

Πεδίο 11.

Κωδικός της πράξης (2)

Πεδίο 12.

Ονοµασία της πράξης

Πεδίο 13.

Όνοµα της περιφέρειας ή της περιοχής στην οποία τοποθετείται/διεξάγεται η ενέργεια

Πεδίο 14.

Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής

Πεδίο 15.

Συνοπτική περιγραφή της πράξης

Πεδίο 16.

Αρχή της περιόδου επιλεξιµότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 17.

Τέλος της περιόδου επιλεξιµότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 18.

Φορέας της αποφάσεως έγκρισης επιχορήγησης (3)

Πεδίο 19.

Ηµεροµηνία έγκρισης

Πεδίο 20.

Αριθµός αναφοράς του τελικού δικαιούχου (4)

Πεδίο 21.

Αριθµός αναφοράς του φορέα ή της εταιρείας που είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού δικαιούχου για την
υλοποίηση της πράξης (εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος)

Πεδίο 22.

Νοµισµατική µονάδα (εάν είναι διαφορετική από το ευρώ)

Πεδίο 23.

Συνολικό κόστος της πράξης (5)

Πεδίο 24.

Συνολικό επιλέξιµο κόστος της πράξης (6)

Πεδίο 25.

∆απάνες προς συγχρηµατοδότηση (7)

Πεδίο 26.

Κοινοτική συνεισφορά

Πεδίο 27.

Κοινοτική συνδροµή σε ποσοστό % (εάν καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 26)

Πεδίο 28.

Εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 29.

Εθνική χρηµατοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

(1) Βλέπε οδηγίες για την κατάρτιση των µηχανογραφηµένων φακέλων στο παράρτηµα V.2
(2) Με τον όρο «πράξη» νοείται ένα έργο ή µία δράση που πραγµατοποιείται από τον τελικό δικαιούχο ή, όταν αυτός δεν είναι ο τελικός
αποδέκτης της χρηµατοδότησης, από φορέα ή εταιρεία που ενεργεί υπό την ευθύνη του, η οποία αφορά συναφείς δραστηριότητες και
αποτελεί συνήθως το αντικείµενο µιας ενιαίας αποφάσεως για έγκριση επιχορηγήσεως. Απαιτούνται στοιχεία που αφορούν τις µεµονωµένες
επιµέρους πράξεις και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν δραστηριότητες «τελικών δικαιούχων» οι οποίοι δεν εκτελούν οι ίδιοι τις
πράξεις (βλέπε παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού και τις παραγράφους 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1685/2000 που αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών. Σε περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις σε πολλούς µικρούς δικαιούχους δύναται
να συµφωνηθεί η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων.
(3) Βλέπε σηµείο 3 του παραρτήµατος Ι.
4
( ) Όπως αυτός ορίζεται βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τους σκοπούς
δήλωσης των δαπανών.
(5) Περιλαµβανοµένων των µη επιλέξιµων στοιχείων κόστους που αποκλείονται από τη βάση η οποία λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό
της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
(6) Στοιχεία κόστους που συµπερλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
(7) Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
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Πεδίο 30.

Εθνική περιφερειακή δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 31.

Εθνική τοπική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 32.

Άλλου είδους εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 33.

Ιδιωτική χρηµατοδότηση

Πεδίο 34.

Χρηµατοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 35.

Άλλη χρηµατοδότηση

Πεδίο 36.

Παρέµβαση ανά κατηγορία και υποκατηγορία, σύµφωνα µε το µέρος 4.3 του παρόντος παραρτήµατος

Πεδίο 37.

Εντοπισµός της πράξης σε αστική περιοχή/ύπαιθρο (1)

Πεδίο 38.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (2)

Πεδίο 39.

Επιπτώσεις στην ισότητα ευκαιριών (3)

Πεδίο 40.

∆είκτης (4)

Πεδίο 41.

Μονάδα µέτρησης του δείκτη

Πεδίο 42.

Στόχος τιµής δείκτη για την πράξη

B. ∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Οι αιτούµενες πληροφορίες µπορούν να περιορίζονται στις καταστάσεις των δαπανών που δηλώθηκαν από τον τελικό δικαιούχο
δαπάνες για κάθε πράξη (µέρος 1). Σε συµφωνία µε το κράτος µέλος, αυτές οι πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται στα
δεδοµένα των επιµέρους πληρωµών που διενεργούνται από τον τελικό δικαιούχο, ή από τον φορέα ή την εταιρεία που προβαίνει
στην υλοποίηση της πράξης, εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος (µέρος 2).
1. ∆ηλωθείσες δαπάνες από τον τελικό δικαιούχο για να συµπεριληφθούν στις δηλώσεις δαπανών που απευθύνονται
στην Επιτροπή
Πεδίο 43.

Κωδικός της πράξης (= πεδίο 11)

Πεδίο 44.

Ονοµασία της πράξης (= πεδίο 12)

Πεδίο 45.

Αριθµός αναφοράς της αιτήσεως πληρωµής

Πεδίο 46.

∆απάνες δηλωθείσες ως επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση

Πεδίο 47.

Κοινοτική συνδροµή

Πεδίο 48.

Κοινοτική συνδροµή σε ποσοστό % (εφόσον καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 47)

Πεδίο 49.

Εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 50.

Εθνική χρηµατοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

Πεδίο 51.

Εθνική περιφερειακή δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 52.

Εθνική τοπική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 53.

Άλλου είδους εθνική δηµόσια χρηµατοδότηση

Πεδίο 54.

Ιδιωτική χρηµατοδότηση

Πεδίο 55.

Χρηµατοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 56.

Άλλη χρηµατοδότηση

Πεδίο 57.

Επωνυµία/ονοµασία του φορέα που δηλώνει τις δαπάνες, εφόσον δεν πρόκειται για τον τελικό δικαιούχο (5)

Πεδίο 58.

Ηµεροµηνία λογιστικής καταχώρησης (ηµεροµηνία κατάρτισης της καταχώρησης) (6)

Πεδίο 59.

Τόπος των δικαιολογητικών εγγράφων που συνοδεύουν την υποβαλλόµενη από τον τελικό δικαιούχο (7) αίτηση
πληρωµής

Πεδίο 60.

Αρχή του χρονικού διαστήµατος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 61.

Τέλος του χρονικού διαστήµατος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 62.

Ενδεχόµενα έσοδα αφαιρούµενα από τις δηλωθείσες δαπάνες

Πεδίο 63.

Ενδεχόµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις, αφαιρούµενες από το ποσό της αίτησης

Πεδίο 64.

∆ηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες από την αρχή πληρωµής (σε ευρώ)

Πεδίο 65.

Ηµεροµηνία της δήλωσης δαπανών από την αρχή πληρωµής

(1) Η πράξη λαµβάνει χώρα: α) σε αστική περιοχή, β) στην ύπαιθρο, ή γ) δεν οριοθετείται γεωγραφικά.
(2) Η σχετική πράξη α) εστιάζεται κυρίως στο περιβάλλον, β) είναι φιλική προς το περιβάλλον, γ) είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη.
(3) Η πράξη α) εστιάζεται κυρίως σε θέµατα ισότητας ανδρών/γυναικών, β) είναι θετική από την άποψη της ισότητας ανδρών/γυναικών, ή γ)
είναι ουδέτερη από την άποψη της ισότητας αυτής.
(4) Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (ανάλογα µε τη συµφωνία µε το κράτος µέλος).
5
( ) Εάν ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις δαπάνες σε ενδιάµεσους φορείς ή στη διαχειριστική αρχή η οποία διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή
πληρωµής, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει λεπτοµερή στοιχεία των δηλώσεων δαπανών σε κάθε επίπεδο, προκειµένου να παρακολουθήσει τη
διαδροµή ελέγχου (βλέπε σηµείο 5 του παραρτήµατος Ι).
(6) Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
(7) Για τη διαδροµή ελέγχου: βλέπε σηµείο 8 του παραρτήµατος Ι.
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Πεδίο 66.

Εφαρµοζόµενη ισοτιµία(-ες) για το ευρώ (1)

Πεδίο 67.

Ηµεροµηνία της τυχόν επιτόπιας επαλήθευσης

Πεδίο 68.

Φορέας που πραγµατοποίησε την επιτόπια επαλήθευση

Πεδίο 69.

∆είκτης (2) (= πεδίο 40)

Πεδίο 70.

Μονάδα µέτρησης του δείκτη (= πεδίο 41)

Πεδίο 71.

Βαθµός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ηµεροµηνία της δηλώσεως ( %)

Πεδίο 72.

Βαθµός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ηµεροµηνία της δηλώσεως σε σύγκριση µε την
προγραµµατισθείσα σύµφωνα µε το αρχικό πρόγραµµα πρόοδου ( %)

2. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιµέρους πληρωµές που διενήργησε ο τελικός δικαιούχος ή ο φορέας ή η εταιρεία που
υλοποίησε την πράξη (κατόπιν συµφωνίας)
Πεδίο 73.

Ποσό της πληρωµής

Πεδίο 74.

Αριθµός αναφοράς της πληρωµής

Πεδίο 75.

Ηµεροµηνία πληρωµής (3)

Πεδίο 76.

Ηµεροµηνία λογιστικής καταχώρησης (4)

Πεδίο 77.

Τόπος των λεπτοµερών δικαιολογητικών εγγράφων για την πληρωµή από τον τελικό δικαιούχο (5)

Πεδίο 78.

Όνοµα του αποδέκτη πληρωµής (προµηθευτής αγαθών ή φορέας παροχής υπηρεσιών· ανάδοχος εργολήπτης

Πεδίο 79.

Αριθµός αναφοράς του αποδέκτη πληρωµής
2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

A. ΠΕ∆ΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο κατωτέρω πίνακας πεδίων παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων βασίζεται στο άρθρο 36 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και έχει συνταχθεί για να βοηθήσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη δραστηριότητα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
Οι πληροφορίες κατά πεδία χρησιµοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και συµβάλλουν στη σαφή
κοινοποίηση των κοινοτικών πολιτικών. Επιπλέον είναι απαραίτητες στην Επιτροπή προκειµένου αυτή να απαντά στα αιτήµατα
παροχής πληροφοριών που προέρχονται από κοινοτικά όργανα, τα κράτη µέλη και από το κοινό.
Η κατάταξη αυτή σε κατηγορίες εντάσσεται στις δραστηριότητες διαχείρισης και πληροφόρησης σε επίπεδο προγραµµάτων και
δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των τυπολογιών που βασίζονται στους άξονες προτεραιότητας των προγραµµάτων ή στις
ειδικές επιπτώσεις που έχουν εξακριβωθεί και µετρηθεί κατά τις εργασίες αξιολόγησης.
Κατά την επεξεργασία µέτρων στο πλαίσιο των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, τα κράτη µέλη διατηρούν τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν µια κατάταξη σε κατηγορίες που µπορεί να αρµόζει καλύτερα στην εθνική και περιφερειακή τους
οργάνωση, και εφόσον το επιθυµούν µπορεί να βασιστούν στην υποδιαίρεση σε κατηγορίες που διενεργεί η Επιτροπή. Έχει όµως
σηµασία να είναι η Επιτροπή σε θέση να συντάσσει συγκεντρωτικές εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες των Ταµείων, ανά
πεδίο παρέµβασης. Τοιουτοτρόπως, το συµπλήρωµα προγραµµατισµού πρέπει να δείχνει την σχέση µεταξύ κάθε µέτρου και της
αντίστοιχης κατηγορίας στον πίνακα της Επιτροπής. Αυτή η σχέση θα µπορούσε π.χ. να καταδειχθεί µε την εφαρµογή του
ενδεδειγµένου κωδικού σε κάθε µέτρο ή µε την αντιστοιχία µεταξύ εθνικών κωδικών και των κατηγοριών της Επιτροπής. Η σχέση
αυτή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραµµάτων.
Ο πίνακας δεν είναι εξ ολοκλήρου νέος, αλλά έχει καταρτισθεί στη βάση 14 βασικών κατηγοριών που χρησιµοποιούνται στα
προγράµµατα του στόχου 1 στο πλαίσιο της άσκησης προσθετικότητας της προηγουµένης προγραµµατικής περιόδου.
B. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο της οικονοµικής διαχείρισης των παρεµβάσεων, η Επιτροπή έχει υποδείξει τον τύπο των πληροφοριών που θα πρέπει
να διαθέσει το κράτος µέλος, δηλαδή κατά πόσο:
1. το έργο ευρίσκεται σε µια περιοχή α) αστική β) αγροτική ή γ) δεν δύναται να καθορισθεί γεωγραφικά·
2. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στη προστασία του περιβάλλοντος, β) είναι φιλικό προς το περιβάλλον ή γ) είναι
περιβαλλοντικά ουδέτερο·
3. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στην ισότητα ανδρών/γυναικών, β) αποβαίνει θετικό κρινόµενο µε βάση τους όρους
ισότητας ανδρών/γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών.
Η διάθεση των ανωτέρω πληροφοριών στο πλαίσιο της οικονοµικής διαχείρισης και η υποχρέωση χρησιµοποίησης της κατάταξης
των παρεµβάσεων θα επιτρέψει στην Επιτροπή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Αναφέρατε την εφαρµοζόµενη ισοτιµία για κάθε ποσό που δηλώθηκε από τον τελικό δικαιούχο εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες δηλώσεις.
Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (αναλόγως της συµφωνίας µε το κράτος µέλος).
Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
Σηµείο 1 του παραρτήµατος Ι.
Σηµείο 8 του παραρτήµατος Ι.
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1. Π α ρ α γ ω γ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
11 Γεωργία
111

Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις

112

Εγκατάσταση νέων αγροτών

113

Επαγγελµατική κατάρτιση γεωργικού προσανατολισµού

114

Βελτίωση της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων

12 ∆ασοκοµία
121

∆ασοκοµικές επενδύσεις

122

Βελτίωση της συγκοµιδής, µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων

123

Προώθηση νέων διεξόδων για τη χρησιµοποίηση και την εµπορία δασοκοµικών προϊόντων

124

Συγκρότηση συνδέσµων δασοκτηµόνων

125

Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού που επλήγη από θεοµηνίες, και πρόβλεψη ενδεδειγµένων προληπτικών
µέσων

126

∆άσωση µη γεωργικής γης

127

Βελτίωση και διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας προστατευόµενων δασών

128

Επαγγελµατική κατάρτιση δασοκοµικού προσανατολισµού

13 Προώθηση της προσαρµογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών
1301

Έγγειες βελτιώσεις

1302

Αναδασµός

1303

Κατάστρωση υπηρεσιών ανακούφισης και διαχείρισης αγροκτηµάτων

1304

Προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά

1305

Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία και τον πληθυσµό

1306

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς

1307

∆ιαφοροποίηση των γεωργικών και συναφών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, για τη δηµιουργία πολλαπλών
δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδηµάτων

1308

∆ιαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων

1309

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδοµών που συνδέονται µε την ανάπτυξη της γεωργίας

1310

Κίνητρα για τουριστικές δραστηριότητες

1311

Κίνητρα για χειροτεχνικές δραστηριότητες σχετιζόµενες µε αγροκτήµατα

1312

Προστασία του περιβάλλοντος σε σύνδεση µε τη διατήρηση της γης, των δασών και του τοπίου, καθώς και µε τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

1313

Αποκατάσταση του δυναµικού γεωργικής παραγωγής που επλήγη από θεοµηνίες και καθιέρωση ενδεδειγµένων
προληπτικών µέσων

1314

Χρηµατοοικονοµική τεχνική

14 Αλιεία
141

Προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας

142

Ανανέωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου

143

Μεταποίηση, εµπορία και προώθηση αλιευτικών προϊόντων

144

Υδατοκαλλιέργεια

145

Εγκαταστάσεις αλιευτικών λιµένων, προστασία και ανάπτυξη υδάτινων πόρων

146

Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα και βοηθήµατα για την προσωρινή αναστολή δραστηριότητας και άλλες οικονοµικές
αντισταθµίσεις

147

Ενέργειες από επαγγελµατίες, παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας και µεσόγειος αλιεία

148

Χρηµατοδοτούµενα µέτρα απο άλλα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)
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15 Υποβοήθηση µεγάλων επιχειρήσεων
151

Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

152

Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές τεχνολογίες

153

Γνωµοδοτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένης της διεθνοποίησης, εξαγωγικής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης, αγοράς τεχνολογίας)

154

Υπηρεσίες προς τους έλκοντες δικαιώµατα (υγεία και ασφάλεια, προσφορά περίθαλψης σε εξαρτώµενα από αυτούς
άτοµα)

155

Χρηµατοοικονοµική τεχνική

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία
161

Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (µηχανήµατα και εξοπλισµός, συγχρηµατοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

162

Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονοµητικές ενεργειακές τεχνολογίες

163

Υπηρεσίες συµβούλου επιχειρήσεων (πληροφορίες, επιχειρηµατικός προγραµµατισµός, υπηρεσίες συµβούλων, προώθηση στην αγορά, διαχείριση, µελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας)

164

Επιµεριζόµενες επιχειρηµατικές υπηρεσίες (επιχειρηµατικές τάξεις, θερµοκοιτίδες, τόνωση, υπηρεσίες προώθησης,
δικτύωση, συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις)

165

Χρηµατοοικονοµική τεχνική

166

Υπηρεσίες προς υποστήριξη της κοινωνικής οικονοµίας (παροχή περίθαλψης για εξαρτώµενα άτοµα, υγεία και
ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες)

167

Επαγγελµατική κατάρτιση προσανατολισµένη στις ΜΜΕ και στη χειροτεχνία

17 Τουρισµός
171

Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύµατα, εστίαση, εγκαταστάσεις )

172

Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονοµιά)

173

Επιµεριζόµενες υπηρεσίες για, το τουριστικό κύκλωµα (συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων προώθησης,
δικτύωσης, συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων)

174

Επαγγελµατική κατάρτιση τουριστικού προσανατολισµού

18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (ΕΤΑΚ)
181

Ερευνητικά έργα βασιζόµενα σε πανεπιστήµια, και ερευνητικά ινστιτούτα

182

Καινοτοµία και µεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχηµάτων µεταξύ επιχειρήσεων ή/και
ερευνητικών ινστιτούτων

183

Υποδοµές ΕΤΑΚ

184

Επιµόρφωση ερευνητών

2. Α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι π ό ρ ο ι
21

Πολιτική αγοράς εργασίας

22

Κοινωνική ένταξη

23

Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελµατικής κατάρτισης µη συνδεόµενης µε ιδιαίτερο τοµέα (άτοµα, εταιρείες)

24

Ελαστικότητα εργατικού δυναµικού, επιχειρηµατική δραστηριότητα, καινοτοµία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτοµα, εταιρείες)

25

Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

3. Β α σ ι κ ή υ π ο δ ο µ ή
31 Υποδοµή µεταφορών
311

Σιδηρόδροµοι

312

Οδοί
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3121

Εθνικές οδοί

3122

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

3123

Ποδηλατόδροµοι

313

Αυτοκινητόδροµοι

314

Αερολιµένες

315

Λιµένες

316

Πλωτές οδοί

317

Αστικές µεταφορές

318

Πολυτροπικές µεταφορές

319

Νοήµονα µεταφορικά συστήµατα

32 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών
321

Βασική υποδοµή

322

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συµπεριλαµβανόµενων µέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή
διαβίβαση)

323

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)

324

Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο και συναλλαγές, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση)

33 Ενεργειακές υποδοµές (παραγωγή, παροχή)
331

Ηλεκτρισµός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιµα

332

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα)

333

Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ενεργειακός έλεγχος

34 Περιβαλλοντική υποδοµή (συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων)
341

Ατµόσφαιρα

342

Θόρυβος

343

Αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων των νοσοκοµειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)

344

Πόσιµο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή)

345

Αποχέτευση και καθαρισµός λυµάτων

35 Σχεδιασµός και αποκατάσταση
351

Αναβάθµιση και αποκατάσταση τόπων βιοµηχανικής και στρατιωτικής χρήσης

352

Αποκατάσταση αστικών περιοχών

353

Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος

354

∆ιατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

36 Κοινωνική υποδοµή και δηµόσια υγεία
4. ∆ ι ά φ ο ρ α
41 Τεχνική αρωγή και καινοτόµες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ)
411

Προετοιµασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δηµοσιότητα

412

Αξιολόγηση

413

Εκπόνηση µελετών

414

Καινοτόµες ενέργειες

415

Πληροφόρηση του πολίτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Μέσα διαβίβασης
Τα περισσότερα µέσα διαβίβασης σε τωρινή ισχύ µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο της προγενέστερης συµφωνίας µε
την επιτροπή. Ο ακόλουθος µη λεπτοµερής κατάλογος περιλαµβάνει τα προτιµώµενα µέσα διαβίβασης.
1. Μαγνητικά µέσα αποθήκευσης
— δισκέτα 3,5 ιντσών 1.4 Mb (Dos/Windows)
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.
— κασέτα DAT
4 mm DDS-1 (90 m).
— ∆ίσκος CD-ROM (WORM)
2. ∆ιαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων
— απευθείας αποστολή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
για αρχεία µεγέθους το πολύ 5 Mb
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.
— διαβίβαση µε πρωτόκολλο µεταβίβασης αρχείου FTP
προαιρετική συµπίεση σε µορφότυπο ΖΙΡ.
2. Προτιµώµενο τυποποιηµένο πρότυπο για την προετοιµασία αποσπάσµατος από τα ηλεκτρονικά αρχεία των κρατών
µελών
Το προτιµώµενο τυποποιηµένο πρότυπο αρχείου διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Κάθε εγγραφή αρχίζει µε κωδικό τριών χαρακτήρων µε τον οποίο αναγνωρίζονται οι περιεχόµενες στην εγγραφή
πληροφορίες. Υπάρχουν δύο είδη εγγραφών:
α) εγγραφές πράξης µε αναγνωριστικό σηµείο τον κωδικό «PRJ», που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ενέργεια. Τα
χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 1 έως και πεδίο 41 ) είναι εκείνα που περιγράφονται στο παράρτηµα IV, σηµείο
1 Α·
β) εγγραφές πληρωµών µε αναγνωριστικό σηµείο τον κωδικό «ΡΑΥ», που περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις
πληρωµές σε σχέση µε την πράξη. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 42 έως και πεδίο 78) είναι εκείνα που
περιγράφονται στο παράρτηµα IV, σηµείο 1 Β.
2. Οι εγγραφές «PRJ» που περιέχουν πληροφορίες για µία πράξη ακολουθούνται αµέσως µετά από πολλές εγγραφές «ΡΑΥ»
που περιέχουν πληροφορίες για τις πληρωµές ως προς την ανωτέρω πράξη. Εναλλακτικά, οι εγγραφές «PRJ» και «ΡΑΥ»
µπορούν να δοθούν σε ξεχωριστά αρχεία.
3. Τα πεδία διαχωρίζονται µε ερωτηµατικό («;»). ∆ύο διαδοχικά ερωτηµατικά δηλώνουν ότι δέν δίνεται τιµή για το
συγκεκριµένο πεδίο («κενό πεδίο»).
4. Οι εγγραφές έχουν µεταβλητό µήκος. Κάθε εγγραφή καταλήγει σε ένα κωδικό «CR LF» ή «Carriage Return — Line Feed»
(σε δεκαεξαδικό σύστηµα: «0D 0Α»).
5. Το αρχείο κωδικοποιείται σε κώδικα ASCII.
6. Αριθµητικά πεδία που αντιπροσωπεύουν ποσά:
α) σηµείο υποδιαστολής: «.»·
β) εφόσον χρειάζεται, το πρόσηµο («+» ή «–») τίθεται στο άκρο αριστερό και ακολουθείται αµέσως από τους αριθµούς·
γ) σταθερός αριθµός δεκαδικών ψηφίων·
δ) δεν υπάρχει κενό διάστηµα µεταξύ των ψηφίων· ούτε µεταξύ των χιλιάδων.
7. Πεδίο ηµεροµηνίας: «DDMMYYYY» (ηµέρα µε 2 ψηφία, µήνας µε 2 ψηφία, έτος µε 4 ψηφία).
8. Τα δεδοµένα µε µορφή κειµένου δεν πρέπει να τίθενται µεταξύ εισαγωγικών («»). Εξυπακούεται ότι το σηµείο διαχωρισµού
«;» δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε δεδοµένα µε µορφή κειµένου.
9. Για όλα τα πεδία: δεν υπάρχει κενό διάστηµα ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος του πεδίου.
10. Τα αρχεία που πληρούν τους ανωτέρω κανόνες θα έχουν την εξής µορφή (παράδειγµα):
ΡRJ;1999FΙ161DΟ002;Στόχος 1 Ανατολική Φινλανδία;2;Επιχειρησιακή ανάπτυξη;1;Υποστήριξη επένδυσης;…
ΡΑΥ;1234;Επιχειρησιακό πάρκο;2315;103300;51650;50 %;…
(άλλες εγγραφές δεδοµένων µε τα πεδία στην ίδια σειρά).
11. Για τα αρχεία που προέρχονται από την Ελλάδα, ζητούµε να εφαρµόζεται η κωδικοποίηση ELOT-928 ή ISO 8859-7.
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3. Τεκµηρίωση
Κάθε αρχείο πρέπει να συνοδεύεται µε τα σύνολα ελέγχου για τα εξής:
1. αριθµός εγγραφών·
2. συνολικό ποσό·
3. άθροισµα των µερικών συνόλων για κάθε πρόγραµµα.
Για κάθε πεδίο που εκφράζεται µε ένα κωδικό, η σηµασία των χρησιµοποιηθέντων κωδικών πρέπει να επισυνάπτεται στο αρχείο.
Το άθροισµα των εγγραφών στο ηλεκτρονικό αρχείο ανά πρόγραµµα και υποπρόγραµµα (προτεραιότητα) οφείλει να
αντιστοιχεί στις υποβαλλόµενες στην Επιτροπή δηλώσεις πληρωµών. Τυχόν διαφορές θα αιτιολογούνται µε επισυναπτόµενο
σηµείωµα στο αρχείο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 439/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
σχετικά µε τη διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1174/2000 για το άνοιγµα και τη διαχείριση
εισαγωγικής δασµολογικής ποσόστωσης για κατεψυγµένο βόειο κρέας που προορίζεται για µεταποίηση
(1η Ιουλίου 2000-30 Ιουνίου 2001)
πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες διορθώσεις στη γερµανική,
γαλλική, φινλανδική, σουηδική και δανική έκδοση της ανωτέρω διάταξης.

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, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 1996, περί εφαρµογής των παραχωρήσεων του καταλόγου
CXL καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγµατεύσεων του άρθρου
XXIV:6 της GATT (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Υπάρχουν ορισµένα λάθη στο άρθρο 4 παράγραφος 4
πρώτο εδάφιο της γερµανικής, γαλλικής, φινλανδικής, σουηδικής και δανικής έκδοσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1174/2000 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2000, για το
άνοιγµα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασµολογικής
ποσόστωσης για κατεψυγµένο βόειο κρέας που προορίζεται
για µεταποίηση (1η Ιουλίου 2000-30 Ιουνίου 2001) και
για την τροποποίηση ορισµένων άλλων κανονισµών στον
τοµέα του βοείου κρέατος (3). Συνεπώς, κρίνεται σκόπιµο να

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1174/2000 διαβάζεται ως εξής:
(αφορά µόνο τη γερµανική, γαλλική, φινλανδική, σουηδική και
δανική έκδοση).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.
(2) ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 30.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 440/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για σκόρδα καταγωγής Κίνας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2000 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2000, για µέτρο διασφαλίσεως που εφαρµόζεται στις εισαγωγές σκόρδων που κατάγονται από την Κίνα (3), και ιδίως το
άρθρο 1 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2872/2000 (5), για να τεθούν τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες σε ελεύθερη κυκλοφορία στην
Κοινότητα απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

(2)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1104/2000 περιόρισε, για τα σκόρδα καταγωγής Κίνας και
για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 29 Μαΐου 2000
έως τις 31 Μαΐου 2001, την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σε µια µέγιστη µηνιαία ποσότητα.
Λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού και των
πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί, οι

(3)

ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση στις 26
Φεβρουαρίου 2001 υπερβαίνουν τη µέγιστη ποσότητα η
οποία αναφέρεται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού
για τον µήνα Μάρτιο 2001. Πρέπει, εποµένως, να προσδιορισθεί κατά πόσο είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά
εισαγωγής γι’ αυτές τις αιτήσεις. Πρέπει να απορριφθεί,
εποµένως, η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν µετά τις 26 Φεβρουαρίου 2001 και πριν από
τις 26 Μαρτίου 2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1859/93 στις 26
Φεβρουαρίου 2001, για σκόρδα που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ
0703 20 00, καταγωγής Κίνας, εκδίδονται µέχρι ανωτέρου ορίου
0,43199 % της αιτούµενης ποσότητας, αφού ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2001.
Για τα ανωτέρω προϊόντα, απορρίπτονται οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εισαγωγής που υποβλήθηκαν µετά τις 26 Φεβρουαρίου 2001
και πριν από τις 26 Μαρτίου 2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

297
328
125
170
333

της
της
της
της
της

21.11.1996, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
26.5.2000, σ. 21.
13.7.1993, σ. 10.
29.12.2000, σ. 49.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 441/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα του βοείου κρέατος
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ
0206, καθώς και ορισµένων άλλων παρασκευασµάτων και
κονσερβών κρέατος ή παραπροϊόντων που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 1602 50 10.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (8) όπως
τοποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2849/2000 (9), όρισε την ονοµατολογία που εφαρµόζεται
για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των γεωργικών
προϊόντων.

(11)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999,
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών στην εξαγωγή, για
ορισµένα βόεια κρέατα και ορισµένες κονσέρβες, θεσπίστηκαν από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
744/2000 (3), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2772/
2000 (5), και (ΕΟΚ) αριθ. 2388/84 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3661/92 (7).
Η εφαρµογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην
προβλεπόµενη κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω.

(3)

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα και οι
δυνατότητες διαθέσεως, ιδίως σε ορισµένες τρίτες χώρες,
οδηγούν στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή αφενός µεν βοοειδών που προορίζονται για σφαγή, µε ζων
βάρος ανώτερο των 220 χιλιογράµµων, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραµµα, και αφετέρου χονδρών βοοειδών
ζώντας βάρους ίσου ή ανωτέρου των 300 χιλιογράµµων.

(4)

Είναι αναγκαίο να χορηγηθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή προς ορισµένους τόπους προορισµού ορισµένων
νωπών ή διατηρηµένων µε απλή ψύξη κρεάτων τα οποία
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 0201,
ορισµένων κατεψυγµένων κρεάτων που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα υπό τον κωδικό ΣΟ 0202, ορισµένων σφαγίων

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
4 της 8.1.1982, σ. 11.
89 της 11.4.2000, σ. 3.
212 της 21.7.1982, σ. 48.
321 της 19.12.2000, σ. 35.
221 της 18.8.1984, σ. 28.
370 της 19.12.1992, σ. 16.

(8) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.
(9) ΕΕ L 335 της 30.12.2000, σ. 1.
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Για να ενδυναµωθεί ο έλεγχος των προϊόντων που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 1602 50, πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισµένα από τα προϊόντα αυτά µπορούν µόνο να επωφεληθούν µιας επιστροφής στην περίπτωση παρασκευής στα
πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται από το άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου, της
4ης Μαρτίου 1980, σχετικά µε την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (1),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2026/
83 (2).
Για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εξαγωγή ορισµένων αναπαραγωγών καθαρής φυλής, πρέπει να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα θηλυκά ζώα συναρτήσει της
ηλικίας των ζώων αυτών.

(14)

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

(15)

Οι όροι του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 οδηγούν στη µείωση της ειδικής επιστροφής, κατά το µέτρο που η ποσότητα κρέατος χωρίς
κόκαλα, το οποίο προορίζεται για εξαγωγή, είναι κατώτερη
από 95 % της συνολικής ποσότητας σε βάρος των τεµαχίων
που προέρχονται από την αφαίρεση των κοκάλων, και µη
όντας ωστόσο κατώτερη από 85 % της εν λόγω ποσότητας.

(16)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Ο κατάλογος των προϊόντων για την εξαγωγή των οποίων
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 και τα ποσά της εν λόγω επι-
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στροφής και οι τόποι προορισµού καθορίζονται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
2.
Τα προϊόντα οφείλουν να πληρούν τους αντίστοιχους όρους
υγειονοµικής σήµανσης, όπως προβλέπεται:
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (3),
— στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο VI της οδηγίας 94/65/ΕΚ του
Συµβουλίου (4),
— στο παράρτηµα B, κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (5).
Άρθρο 2
Η χορήγηση της επιστροφής για το προϊόν του κωδικού
0102 90 59 9000 της ονοµατολογίας των επιστροφών για τις
εξαγωγές προς την τρίτη χώρα 075, που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, υπόκειται στην προσκόµιση,
κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, του
πρωτότυπου και ενός αντιγράφου του κτηνιατρικού πιστοποιητικού
υπογεγραµµένου από τον επίσηµο κτηνίατρο και που βεβαιώνει ότι
πρόκειται πράγµατι για δαµάλεις ηλικίας ίσης ή κατώτερης από 36
µήνες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού επιστρέφεται στον εξαγωγέα και το αντίγραφο, επικυρωµένο από τις τελωνειακές αρχές,
επισυνάπτεται στην αίτηση της πληρωµής της επιστροφής.
Άρθρο 3
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 µειώνεται κατά 14,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 6 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

(3) ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(4) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.
(5) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 2ης Μαρτίου 2001, για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του βοείου κρέατος

Κωδικός
προϊόντος

Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg Ζων βάρος

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg Ζων βάρος

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg Ζων βάρος

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg Ζων βάρος

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Ζων βάρος
kg Ζων βάρος
kg Ζων βάρος
kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος
EUR/100 kg Ζων βάρος

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

97,00
56,50
33,50

3.3.2001

EL

Κωδικός
προϊόντος

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 63/49
Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822
B02
B03
039

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50
33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50
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Κωδικός
προϊόντος
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Ποσό των
επιστροφών (7)

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος
kg Καθαρό βάρος

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος
EUR/100 kg Καθαρό βάρος

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

88,50

1602 50 31 9325 ( )

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

79,00

1602 50 39 9125 ( )

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

88,50

1602 50 39 9325 (5)

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

79,00

1602 50 39 9425 ( )

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

30,00

1602 50 39 9525 ( )

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg Καθαρό βάρος

17,50

0210 20 90 9100
8

5
5

5
5

(1) Η υπαγωγή σ’ αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την προσκόµιση της βεβαιώσεως που εµφαίνεται στο παράρτηµα του τροποποιηµένου κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 32/82.
(2) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
(3) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της 29.12.1979,
σ. 44).
(4) Χορηγούµενες σύµφωνα µε τους όρους του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2051/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 274 της 26.10.1996,
σ. 18).
(5) ΕΕ L 221 της 18.8.1984, σ. 28.
(6) Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουµένου του λίπους, καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).
Ο όρος «µέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγµατος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2457/97 (ΕΕ L 340 της 11.12.1997, σ. 29). ∆ιενεργείται δειγµατοληψία από το τµήµα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον
υψηλότερο βαθµό κινδύνου.
(7) ∆υνάµει του άρθρου 33 παράγραφος 10 του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1254/1999 καµία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την
εξαγωγή προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και επανεξάγονται στις τρίτες χώρες.
(8) Η χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την παρασκευή στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 του τροποποιηµένου
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου.
(9) Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, 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 (ΕΕ L 243 της 28.9.2000,
σ. 14).
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Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
B02: B08 και B09
B03: Θέουτα και Μελίλια, Ισλανδία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ανδόρα, Βατικανό, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, κοινότητες του Λιβίνο
και Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια, η νήσος Χέλγκολαντ, Γροιλανδία, Κύπρος, ανεφοδιασµός πλοίων και εφοδιασµός σε
καύσιµα (προορισµοί που εµφαίνονται στα άρθρα 36 και 45 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 44 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε)
B08: Μάλτα, Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν,
Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζικιστάν, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ,
Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Οµάν, Υεµένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μιανµάρ (Βιρµανία),
Ταϊλάνδη, Βιετνάµ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνας, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ
B09: Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρ, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάµπια, Γουινέα
Μπισάου, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καµερούν,
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Ισηµερινή Γουινέα, Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε, Γκαµπόν, Κονγκό (∆ηµοκρατία),
Κονγκό (Λαοκρατική ∆ηµοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία,
Τζιµπουτί, Σοµαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαµβίκη, Μαυρίκιος, Κοµόρες, Μαγιότ, Ζάµπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσότο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 442/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για το άνοιγµα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 του Συµβουλίου για επιτραπέζιους οίνους στην Πορτογαλία
λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999 για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς,
όσον αφορά τους µηχανισµούς αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2786/
2000 (4). Εκτός απο τα άρθρα αυτού του κανονισµού που
αναφέρονται στο µέτρο απόσταξης που προβλέπεται στο
άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, εφαρµόζονται άλλες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την παράδοση της
αλκοόλης στον οργανισµό παρέµβασης και αυτές που αφορούν την πληρωµή µιας προκαταβολής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως τα άρθρα 30 και 33,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη δυνατότητα να ανοιχθεί απόσταξη κρίσης σε
περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς που οφείλεται σε σηµαντικά πλεονάσµατα. Το µέτρο αυτό µπορεί να
περιορισθεί σε ορισµένες κατηγορίες οίνου ή/και σε ορισµένες περιοχές παραγωγής και µπορεί να εφαρµοσθεί σε vqprd
µετά απο αίτηση τον κράτους µέλους.

(2)

Η πορτογαλική κυβέρνηση ζήτησε να ενεργοποιηθεί απόσταξη κρίσης για τους επιτραπέζιους οίνους που παράγονται στο έδαφός της.

(3)

Η παραγωγή επιτραπέζιων οίνων στη Πορτογαλία ήταν 6,1
εκατοµµύρια εκατόλιτρα το 1997/98 και 3,8 εκατοµµύρια
εκατόλιτρα το 1998/99. Ανήλθε σε 7,8 εκατοµµύρια εκατόλιτρα το 1999/2000 και σε 5,6 εκατοµµύρια εκατόλιτρα το
2000/01.

(4)

Τα αποθέµατα επιτραπέζιων οίνων ανήλθαν στην αρχή της
περιόδου σε 3,614 εκατοµµύρια εκατόλιτρα το 1998 και σε
3,437 εκατοµµύρια εκατόλιτρα το 1999. Μειώθηκαν σε
3,026 εκατοµµύρια εκατόλιτρα το 2000. Το 2001, υπέστησαν σηµαντική αύξηση ανερχόµενα σε 4,039 εκατοµµύρια
εκατόλιτρα, ήτοι περίπου 33 %. Η εν λόγω αύξηση των
αποθεµάτων είχε αρνητική επίδραση επί της εξέλιξης των
τιµών, οι οποίες µειώθηκαν κατά 11 % περίπου κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου σε σύγκριση µε το ίδιο
χρονικό διάστηµα της προηγουµένης περιόδου.

(5)

(6)

∆εδοµένου ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο
άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, πρέπει να προβλεφθεί η ενεργοποίηση µιας απόσταξης κρίσης για µέγιστο όγκο 450 000 εκατόλιτρων επιτραπέζιων οίνων. Ο όγκος αυτός θα πρέπει να καταστήσει
δυνατή τη µείωση των αποθεµάτων επιτραπέζιων οίνων σε
ένα αποδεκτό επίπεδο. Το µέτρο εφαρµόζεται για µία περιορισµένη περίοδο προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά του. ∆εν ενδείκνυται να καθορισθεί ανώτατο
όριο απόσταξης για κάθε παραγωγό, διότι οι ποσότητες που
βρίσκονται σε απόθεµα µπορούν να διαφέρουν αισθητά από
τον ένα παραγωγό στον άλλο και εξαρτώνται περισσότερο
από τα αποτελέσµατα των πωλήσεων παρά από την ετήσια
παραγωγή κάθε παραγωγού.
Ο µηχανισµός που πρέπει να προβλεφθεί είναι αυτός που
θεσπίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της
Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2.

(7)

Είναι αναγκαίο να καθορισθεί η τιµή αγοράς που πρέπει να
καταβάλλεται από τον οινοπνευµατοποιό στον παραγωγό σε
επίπεδο το οποίο να επιτρέπει να αντιµετωπισθούν τα
προβλήµατα, ώστε να δύνανται οι παραγωγοί να επωφελούνται από τη δυνατότητα που παρέχεται από αυτό το µέτρο.
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι σκόπιµο να καθορισθεί η
τιµή αυτή σε επίπεδο το οποίο να θίγει την εφαρµογή τον
µέτρου απόσταξης του άρθρου 29 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.

(8)

Το προϊόν που προέρχεται από την απόσταξη κρίσης µπορεί
να είναι µόνον ακατέργαστη ή ουδέτερη αλκοόλη που πρέπει να παραδίδεται υποχρεωτικά στον οργανισµό παρέµβασης, ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή της αγοράς της
πόσιµης αλκοόλης που τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από
την απόσταξη σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(9)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανοίγει η απόσταξη κρίσης στη Πορτογαλία, που αναφέρεται στο
άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για µέγιστη
ποσότητα 450 000 εκατολίτρων επιτραπέζιων οίνων.
Άρθρο 2
Εκτός από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000
που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, εφάρµοζονται επίσης, για το µέτρο που προβλέπεται από
τον παρόντα κανονισµό, οι ακόλουθες διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1623/2000:
— οι διατάξεις τον άρθρου 62 παράγραφος 5 για την πληρωµή
της τιµής από τον οργανισµό παρέµβασης που προβλέπεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2,
— οι διατάξεις των άρθρων 66 και 67 για την προκαταβολή που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
(3) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45.
(4) ΕΕ L 323 της 20.12.2000, σ. 4.
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Άρθρο 3
Κάθε παραγωγός δύναται να συνάψει ένα συµφωνητικό που προβλέπεται στο άρθρο 65 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000
από τις 5 Μαρτίου 2001 µέχρι τις 12 Απριλίου 2001. Το
συµφωνητικό συνοδεύεται από την απόδειξη της σύστασης
εγγύησης ίσης προς 5 ευρώ ανά εκατόλιτρο. Τα συµφωνητικά αυτά
δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 4
1.
Το κράτος µέλος καθορίζει το ποσοστό µείωσης που εφαρµόζεται στα προαναφερόµενα συµφωνητικά, αν ο συνολικός όγκος
των υποβαλλόµενων συµφωνητικών υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στο άρθρο 1.
2.
Το κράτος µέλος θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές διατάξεις
για να εγκρίνει, το αργότερο µέχρι τις 27 Απριλίου 2001, τα
προαναφερθέντα συµφωνητικά µε ένδειξη του εφαρµοζόµενου
ποσοστού µείωσης και τον όγκο οίνου που γίνεται αποδεκτός ανά
συµφωνητικό, καθώς και τη δυνατότητα για τον παραγωγό να
καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση µείωσης. Το κράτος µέλος
ανακοινώνει πριν από τις 4 Μαΐου 2001 στην Επιτροπή τις
ποσότητες των οίνων αυτών που αναφέρονται στα εγκεκριµένα
συµφωνητικά.
3.
Οι παραδόσεις οίνου στο οινοπνευµατοποιείο πρέπει να
πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2001. Η
παραχθείσα αλκοόλη δύναται να παραδοθεί στον οργανισµό παρέµβασης το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2001.
4.
Η εγγύηση αποδεσµεύεται ανάλογα µε τις παραδιδόµενες
ποσότητες, εφόσον ο παραγωγός προσκοµίσει την απόδειξη της
παράδοσης στο οινοπνευµατοποιείο.
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5.
Εάν καµία παράδοση δεν πραγµατοποιείται µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες, η εγγύηση καταπίπτει.
6.
Το κράτος µέλος µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των
συµφωνητικών που δύναται να συνάψει ένας παραγωγός για την εν
λόγω απόσταξη.
Άρθρο 5
Η ελάχιστη τιµή αγοράς του οίνου που παραδίδεται για απόσταξη
δυνάµει του παρόντος κανονισµού ισούται µε 1,914 ευρώ ανά %
vol και ανά εκατόλιτρο.
Άρθρο 6
1.
Ο οινοπνευµατοποιός παραδίδει στον οργανισµό παρέµβασης
το προϊόν που προέρχεται από την απόσταξη. Το προϊόν αυτό έχει
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % vol.
2.
Η τιµή που πρέπει να πληρωθεί στον οινοπνευµατοποιό από
τον οργανισµό παρέµβασης για την παραδιδόµενη ακατέργαστη
αλκοόλη είναι 2,2812 ευρώ ανά % vol ανά εκατόλιτρο. Ο οινοπνευµατοποιός µπορεί να λάβει προκαταβολή επί του ποσού αυτού
1,1222 ευρώ ανά % vol ανά εκατόλιτρο. Η τιµή που πράγµατι
πληρώνεται σε αυτήν την περίπτωση µειώνεται κατά το ποσό της
προκαταβολής.
Άρθρο 7
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από τις 5 Μαρτίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 443/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2728/2000 για το άνοιγµα της απόσταξης κρίσης που
προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου σε ορισµένες
αµπελουργικές περιοχές της Γερµανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Οι γερµανικές αρχές έχουν επανεκτιµήσει την κατάσταση της
αγοράς µεταξύ της στιγµής που υπέβαλαν την αρχική
αίτηση για να ανοίξει η απόσταξη κρίσης για ανώτατο όγκο
1 εκατοµµυρίου εκατόλιτρων και τώρα. Σύµφωνα µε την
εκτίµηση αυτή, θα ήταν σκοπιµότερο να καθοριστεί ο όγκος
αυτός, για το αυτό το διάστηµα της τρέχουσας περιόδου
εµπορίας, σε 500 000 εκατόλιτρα.

(5)

Θα πρέπει επίσης να προσαρµοστούν οι διάφορες ηµεροµηνίες που αναγράφονται στον κανονισµό για την περίοδο
υπογραφής των συµφωνητικών, για την έγκριση των
συµφωνητικών αυτών, καθώς και για την ανακοίνωση στην
Επιτροπή του όγκου των οίνων που αναγράφονται στα
συµφωνητικά.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείριση οίνων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2826/2000 (2) και ιδίως τα άρθρα 30 και 33,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2728/2000 της Επιτροπής (3)
άνοιξε την απόσταξη κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για ανώτατη
ποσότητα 1 εκατοµµυρίου εκατόλιτρων λευκών επιτραπέζιων οίνων και λευκών vqprd, που προέρχονται από όλες τις
ποικιλίες σε ορισµένες αµπελουργικές περιοχές της Γερµανίας.

(1)

Σύµφωνα µε πληροφορίες που ελήφθησαν εκ µέρους των
γερµανικών αρχών, έως τις 31 Ιανουαρίου 2001 δεν είχε
συναφθεί κανένα συµφωνητικό απόσταξης µεταξύ των
παραγωγών και των οινοπνευµατοποιών. Η έλλειψη οινοπνευµατοποιίων στις περιοχές παραγωγής των οίνων, που
συνεπάγεται υψηλές δαπάνες µεταφοράς, εµπόδισε τους
οινοπνευµατοποιούς, που διαθέτουν εγκαταστάσεις µετρίου
µεγέθους, να υπογράψουν συµφωνητικά στο πλαίσιο των
περιθωρίων που έχουν επιβληθεί από τις τιµές που καθορίστηκαν στα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2728/2000.

(2)

Για να είναι ακόµη δυνατή η εφαρµογή του µέτρου της
απόσταξης κρίσης στη Γερµανία, προτείνεται να επιτραπεί
στις αρµόδιες αρχές να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του
άρθρου 65 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για
τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους
µηχανισµούς της αγοράς (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2786/2000 (5), που καθορίζει
τους όρους πληρωµής της ελάχιστης τιµής στον παραγωγό.
Αντί να εφαρµοστεί η τιµή αυτή σε εµπόρευµα καθαρό στη
θύρα της εκµετάλλευσης του παραγωγού, η παρέκκλιση θα
µπορούσε να επιτρέψει στις αρχές αυτές να προβλέψουν την
εφαρµογή της σε εµπόρευµα ελεύθερο στις εγκαταστάσεις
του οινοπνευµατοποιού.

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

179
328
316
194
323

της
της
της
της
της

14.7.1999, σ. 1.
23.12.2000, σ. 2.
15.12.2000, σ. 14.
31.7.2000, σ. 45.
20.12.2000, σ. 4.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2728/2000 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, ο αριθµός «1 εκατοµµυρίου εκατόλιτρων» αντικαθίσταται από τον αριθµό «500 000 εκατολίτρων».
2. Στο άρθρο 3, η ηµεροµηνία «16 ∆εκεµβρίου 2000» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «5 Μαρτίου 2001» και η ηµεροµηνία «31 Ιανουαρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«6 Απριλίου 2001».
3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η ηµεροµηνία «15 Φεβρουαρίου
2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «20 Απριλίου
2001» και η ηµεροµηνία «20 Φεβρουαρίου 2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «27 Απριλίου 2001».
4. Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, οι γερµανικές αρχές δύναται να
επιτρέψουν, εάν παραστεί ανάγκη για να διασφαλιστεί η εφαρµογή του µέτρου, η προαναφερόµενη τιµή να εφαµόζεται σε
εµπόρευµα καθαρό, ελεύθερο στις εγκαταστάσεις του οινοπνευµατοποιού.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από την
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 5 Μαρτίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2001
για το διορισµό ενός ολλανδικού τακτικού µέλους και ενός ολλανδικού αναπληρωµατικού µέλους της
Επιτροπής των Περιφερειών
(2001/173/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα το άρθρο 263,
την απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1998 (1), για το διορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής των Περιφερειών,
εκτιµώντας ότι ύστερα από τις παραιτήσεις του κ. A. G. J. M. ROMBOUTS, τακτικού µέλους, και της κυρίας
Mathilde VAN DEN BRINK, αναπληρωµατικού µέλους, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στο Συµβούλιο στις 21
Σεπτεµβρίου 2000 και 6 Φεβρουαρίου 2001 αντιστοίχως, έχουν κενωθεί ανά µια θέση τακτικού µέλους και
αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,
έχοντας υπόψη τη σχετική πρόταση της κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Οι κ.κ. W. ZWAAN και VERKERK διορίζονται τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, αντιστοίχως, της Επιτροπής των
Περιφερειών, εις αντίστοιχη αντικατάστασιν του κ. A. G. J. M. ROMBOUTS και της κυρίας Mathilde VAN DEN
BRINK και για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH

(1) ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 19.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους από το Ηνωµένο Βασίλειο στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(2001/174/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από τις 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Eκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Tom JENKINS, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συµβούλιο στις 17
∆εκεµβρίου 1999, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη Επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η βρετανική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. David FEICKERT διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Tom
JENKINS και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Φεβρουαρίου 2001
για το διορισµό ενός µέλους της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Πορτογαλία)
(2001/175/ΕΚ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 258,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 166,
την απόφαση του Συµβουλίου της 15ης Σεπτεµβρίου 1998, για το διορισµό των µελών της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, για την περίοδο από τις 21 Σεπτεµβρίου 1998 έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2002 (1),
Eκτιµώντας ότι µετά την παραίτηση του κ. Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS, η οποία γνωστοποιήθηκε στο
Συµβούλιο στις 14 Σεπτεµβρίου 2000, έχει κενωθεί µια θέση µέλους στην προαναφερόµενη επιτροπή,
έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που πρότεινε η πορτογαλική κυβέρνηση,
έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Ο κ. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA διορίζεται µέλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 20
Σεπτεµβρίου 2002.
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. LINDH

(1) ΕΕ L 257 της 19.9.1998, σ. 37.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ αναφορικά µε την παροχή ορισµένων
νέων ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ιταλία που εξασφαλίζουν τη διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 4067]
(Το κείµενο στην ιταλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/176/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3,
Αφού έδωσε τη δυνατότητα στις ιταλικές αρχές, µε επιστολή της 16ης Μαΐου 2000, και στον φορέα παραδοσιακού ταχυδροµείου, Poste Italiane SpA (Ιταλικά Ταχυδροµεία), µε επιστολή της 30ής Μαΐου 2000, να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε τις αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, σηµείο 4 του
νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 261 της 22ας Ιουλίου 1999,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
I. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Α. Το σχετικό κρατικό µέτρο
(1)

Στις 6 Αυγούστου 1999 τέθηκε σε ισχύ το νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 261 της 22ας Ιουλίου 1999 (1) (το
«διάταγµα»). Το άρθρο 4, σηµείο 1 του διατάγµατος καθορίζει το πεδίο δραστηριοτήτων του δηµοσίου
φορέα, Poste Italiane SpA (εφεξής: «ΙΤ»), ως:
«τη συλλογή, τη µεταφορά, τη διαλογή και τη διανοµή της αποστολής εσωτερικής και διασυνοριακής
αλληλογραφίας, ακόµη και µέσω επείγουσας διανοµής, η τιµή της οποίας να είναι χαµηλότερη του
πενταπλασίου της δηµόσιας τιµής που εφαρµόζεται σε αποστολή αλληλογραφίας του πρώτου επιπέδου
βάρους της ταχύτερης κανονικής κατηγορίας, υπό τον όρο ότι το βάρος των αντικειµένων θα είναι
µικρότερο των 350 γραµµαρίων.»

(2)

Το άρθρο 4, σηµείο 4, ορίζει:
«σχετικά µε το στάδιο διανοµής, περιλαµβάνονται µεrαξύ των αποστολών αλληλογραφίας που αναφέρονται στο σηµείο 1 εκείνες που δηµιουργούνται µέσω χρήσης τηλεµατικών τεχνολογιών.»

(3)

Η διανοµή αποστολών αλληλογραφίας που δηµιουργούνται µε «τηλεµατικές» τεχνολογίες αποτελεί µέρος
της υπηρεσίας που ονοµάζεται «ετερογενές ηλεκτρονικό ταχυδροµείο». Το αποκλειστικό δικαίωµα που
χορηγείται στα ΙΤ από το άρθρο 4, σηµείο 4 του διατάγµατος αριθ. 261/99 περιλαµβάνει όλες τις
παραδόσεις αποστολών αλληλογραφίας που πραγµατοποιούνται µέσω «τηλεµατικών» µέσων, ανεξάρτητα
από το εάν παρέχουν ή όχι µια προστιθέµενη αξία σε σχέση µε την υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής και
ανεξάρτητα από το εάν τα ΙΤ παρέχουν ή όχι την ίδια υπηρεσία διανοµής προστιθέµενης αξίας. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο αποκλείστηκε στους ιδιωτικούς φορείς η δυνατότητα να ικανοποιήσουν την ειδική ζήτηση
όµοιων τύπων διανοµής προστιθέµενης αξίας.

(1) Πλήρης τίτλος: νοµοθετικό διάταγµα της 22ας Ιουλίου 1999, αριθ. 261, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας,
γενική σειρά, αριθ. 182.
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(4)

Πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, σηµείο 4, κανένα κρατικό µέτρο δεν εγγυάτο στα ΙΤ ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώµατα για καµία από τις φάσεις της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Τα υπουργικά διατάγµατα αριθ. 333 της 24ης Ιουνίου 1987 (1), αριθ. 269 της 29ης Μαΐου 1988 (2) και
αριθ. 260 της 7ης Αυγούστου 1990 (3), που αποτελούν τη νοµική βάση για την εισαγωγή στην Ιταλία
υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φορέα παραδοσιακού ταχυδροµείου, δεν έθεσαν
υπό όρους τη φάση διανοµής αυτής της υπηρεσίας. Με βάση το άρθρο 2, σηµείο 19 του νόµου αριθ. 662
του 1996 (4), όλες οι ταχυδροµικές υπηρεσίες που δεν χορηγήθηκαν ρητώς από το νόµο στο φορέα
παραδοσιακού ταχυδροµείου είναι ανοιχτές στον ανταγωνισµό.

(5)

Οι γενικές ταχυδροµικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΙΤ στην Ιταλία περιλαµβάνουν:
— την υπηρεσία τακτικού ταχυδροµείου. Η υπηρεσία αυτή έχει ως µη δεσµευτικό στόχο διανοµής Η+3
για το 80 % Η+4 για το 90 %, και Η+5 για το 99 % των αποστολών αλληλογραφίας,
— την υπηρεσία τακτικού ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο στόχος διανοµής είναι ο ίδιος µε
εκείνον της υπηρεσίας τακτικού ταχυδροµείου,
— την υπηρεσία συστηµένου ταχυδροµείου. Η υπηρεσία αυτή χαρακτηρίζεται από τον ίδιο στόχο µη
δεσµευτικής διανοµής της υπηρεσίας τακτικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε τα ΙΤ, η υπηρεσία συστηµένου ταχυδροµείου περιλαµβάνει δύο προσπάθειες διανοµής, δηλαδή ένα σύστηµα ανίχνευσης και
εντοπισµού της αλληλογραφίας κατά τη διαδροµή της («tracking and tracing») µε δυνατότητα
αλλαγής παραλήπτη κατά τη διάρκεια της αποστολής και ένα σύστηµα ηλεκτρονικής πιστοποίησης της
διανοµής,
— την υπηρεσία ταχυδροµείου µε προτεραιότητα (5). Για τις αποστολές σε αστικές περιοχές αυτή η
υπηρεσία χαρακτηρίζεται από ένα µη δεσµευτικό στόχο διανοµής Η+1 για το 80 %, Η+2 για το 90 %
και Η+3 για το 99 % των αποστολών αλληλογραφίας. Για τις µη αστικές περιοχές τούτη χαρακτηρίζεται από ένα µη δεσµευτικό στόχο διανοµής Η+2 για το 85 %, Η+3 για το 95 % και Η+4 για το 99 %
των αποστολών αλληλογραφίας. Σύµφωνα µε τα ΙΤ, η υπηρεσία ταχυδροµείου µε προτεραιότητα, στην
Ιταλία, επιτρέπει την αλλαγή της διεύθυνσης ή του παραλήπτη κατά τη διάρκεια της διαδροµής, καθώς
επίσης και την παροχή λεπτοµερειών σχετικά µε την αλλαγή διεύθυνσης του αποδέκτη ή την αδυναµία
να ανιχνευθεί η νέα διεύθυνση.

(6)

Οι ιδιωτικοί φορείς άρχισαν να προσφέρουν, στους πελάτες επιχειρηµατίες νέα πακέτα υπηρεσιών διαχείρισης της αλληλογραφίας µε εξωτερική ανάθεση. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν την παραγωγή, την
προετοιµασία, τη δροµολόγηση και τη διανοµή ευαίσθητων στον παράγοντα χρόνο αποστολών αλληλογραφίας. Στα πλαίσια των πιο προχωρηµένων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, η συλλογή, η διαλογή και η
δροµολόγηση των στοιχείων πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικώς, ενώ η διανοµή που έπεται της φάσης της
εκτύπωσης πραγµατοποιείται σε φυσική µορφή. Η υπηρεσία ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
οργανώνει τη διαδικασία παραγωγής σε τρόπο ώστε να µειώνει την ανάγκη φυσικής µεταφοράς της
αλληλογραφίας πριν αυτή εκτυπωθεί και παραδοθεί. Το πακέτο εξωτερικής ανάθεσης της αλληλογραφίας
επιτρέπει µεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στη φάση διανοµής, χάρη στις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες:
— εγγυηµένη διανοµή σε προκαθορισµένη ηµέρα (παράδοση «σε σίγουρη ηµεροµηνία»)· ή
— εγγυηµένη διανοµή σε προκαθορισµένη ώρα (παράδοση «σε σίγουρη ώρα»).

(7)

Η πληρωµή για την υπηρεσίας διανοµής σε σίγουρη ηµεροµηνία ή ώρα εξαρτάται από το αποτέλεσµα, εάν
δηλαδή η διανοµή πραγµατοποιήθηκε στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Η επιχείρηση που παρέχει
την υπηρεσία εγγυάται ότι η διανοµή θα πραγµατοποιείται σε σίγουρη ηµεροµηνία ή ώρα τουλάχιστον
εντός των ορίων µιας ιταλικής περιφέρειας.

(8)

Μεταξύ των άλλων διαφορών σε σχέση µε αυτές τις δύο βασικές υπηρεσίες εµφανίζονται οι ακόλουθες
υπηρεσίες: (1) µια υπηρεσία που παρέχει τη διανοµή σε σίγουρη ηµεροµηνία ή ώρα µε βάση την
προκαθορισµένη από τον πελάτη σειρά· (2) σε περίπτωση µη διανοµής στον πρώτο προορισµό, προσπάθειες
διανοµής σε σίγουρη ηµεροµηνία σε (έναν ή περισσότερους) εναλλακτικούς προορισµούς. Οι ακόλουθες
υπηρεσίες συνδέονται γενικά µε την υπηρεσία διανοµής σε σίγουρη ηµεροµηνία ή ώρα: (1) ένα σύστηµα για
ανίχνευση και εντοπισµό της αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της διαδροµής της («tracking and tracing»),
είτε στην ηλεκτρονική φάση είτε στη φάση της φυσικής διανοµής· (2) ηλεκτρονική πληροφόρηση για την
πραγµατοποιηθείσα διανοµή στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα· (3) ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των
πληροφοριών σχετικά µε τη διανοµή· (4) ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των πληροφοριών για την µη πραγµατοποιηθείσα διανοµή· (5) προσπάθεια εντοπισµού της νέας διεύθυνσης του αποδέκτη και (6) σταθερή
ενηµέρωση των ελέγχων διευθύνσεων που προετοιµάζονται ειδικά για τον πελάτη. Σε ορισµένες περιπτώσεις
προσφέρεται επίσης η δυνατότητα επαλήθευσης της απάντησης του παραλήπτη (για παράδειγµα, καταβολή
πληρωµής τη στιγµή της λήψης της ειδοποίησης πληρωµής των ασφαλίστρων).

Β. Οι σχετικές υπηρεσίες

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

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας της 8ης Αυγούστου 1987, αριθ. 184.
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας της 15ης Ιουλίου 1988, αριθ. 165.
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας της 18ης Σεπτεµβρίου 1990, αριθ. 218.
Νόµος αριθ. 62 της 23ης ∆εκεµβρίου 1996, Επίσηµη Εφηµερίδα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας της 28ης ∆εκεµβρίου 1996,
αριθ. 303.
5
( ) Η υπηρεσία ταχυδροµείου µε προτεραιότητα συστήθηκε µε υπουργικό διάταγµα της 24ης Μαΐου 1999, Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας της 3ης Ιουνίου 1999, αριθ. 128.
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(9)

Οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες εταιρείες ζητούν υπηρεσίες διανοµής που εγγυώνται την
ηµεροµηνία ή την ώρα διανοµής για ορισµένες αποστολές αλληλογραφίας ειδικά ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο. Αυτές οι αποστολές αλληλογραφίας περιλαµβάνουν τα έγγραφα που υπόκεινται σε νοµική
ρήτρα, τις ανακοινώσεις σχετικά µε τις λήξεις πληρωµών (αναφορικά µε µια σειρά πιστωτικών τίτλων όπως
οι συναλλαγµατικές, οι υποσχετικές ή οι πιστωτικές επιστολές), τις προσφορές καθορισµένου χρόνου για
την αγορά µιας σειράς χρηµατοοικονοµικών ή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενηµέρωση των
θέσεων του λογαριασµού την τελευταία στιγµή, τις ειδοποιήσεις πληρωµής ασφαλίστρων, τις διαφηµιστικές
προσφορές ορισµένου χρόνου σχετικά µε την έναρξη προϊόντων. Οι αποστολές αλληλογραφίας που είναι
ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο χάνουν την πλήρη αξία τους όταν έχει λήξει η νόµιµη προθεσµία για
απάντηση, ή όταν έχει παρέλθει η περίοδος της πιθανής αποδοχής της προσφοράς ή όταν έχει πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση στην οποία η επιστολή αναφερόταν. Συνεπώς, οι πελάτες έχουν ανάγκη να είναι βέβαιοι
ότι η ευαίσθητη στον παράγοντα χρόνο αλληλογραφία παραδόθηκε ακριβώς στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα.

(10)

Οι ιδιωτικοί φορείς στην Ιταλία δηµιούργησαν την απαραίτητη υποδοµή για να παράσχουν την υπηρεσία
ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε «outsourcing» σε ένα σηµαντικό µέρος της εθνικής επικράτειας. Προς το παρόν η υποδοµή διανοµής καλύπτει διάφορες περιοχές και περίπου το 40 % της ιταλικής
επικράτειας. Όταν θα έχει επιτευχθεί το απαραίτητο µέγεθος, τότε θα επεκταθεί έως ότου καλύψει όλη την
εθνική επικράτεια. Η είσοδος στο δίκτυο διανοµής του δηµόσιου φορέα δεν προσφέρει τη δυνατότητα
εγγύησης για διανοµή σε σίγουρη ηµεροµηνία ή ώρα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες
διανοµής που προσφέρονται από το δηµόσιο φορέα δεν προσφέρουν το απαραίτητο ποιοτικό επίπεδο
υπηρεσίας.
Γ. Η διαδικασία

(11)

Στις 16 Μαΐου 2000, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ιταλίας για παραβίαση του
άρθρου 86 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ και κάλεσε την ιταλική κυβέρνηση να
γνωστοποιήσει, εντός δύο µηνών από την παραλαβή της προειδοποιητικής επιστολής, τα µέτρα που
προτίθετο να θεσπίσει για να θέσει τέλος στις παραβάσεις, ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά µε
τις ερωτήσεις που περιέχονται στην προειδοποιητική επιστολή. Η ιταλική κυβέρνηση υπέβαλε τις παρατηρήσεις της στις 26 Ιουλίου 2000· τα ΙΤ απάντησαν στις 14 Ιουλίου 2000 στην επιστολή της 30ής Μάϊου
2000 µε την οποία καλούνταν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή, πριν κινήσει τη
διαδικασία, είχε διάφορες συναντήσεις µε την ιταλική κυβέρνηση και τα ΙΤ για να συζητήσει τα προβλήµατα
σχετικά µε το άρθρο 4, σηµείο 4 του διατάγµατος 261/99. Ειδικά, στις 23 Φεβρουαρίου και στις 28
Μαρτίου 2000 έλαβαν χώρα συναντήσεις µε την ιταλική κυβέρνηση και µε τα ΙΤ. Μια επόµενη συνάντηση
µε τα ΙΤ έλαβε χώρα την 13η Μαρτίου 2000. Οι αντιρρήσεις που περιέχονταν στην προειδοποιητική
επιστολή αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης σε µια περαιτέρω συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα µε την
ιταλική κυβέρνηση µαζί µε τα ΙΤ την 11 η Σεπτεµβρίου 2000. Μια νέα συνάντηση µε την ιταλική
κυβέρνηση έλαβε χώρα την 23η Οκτωβρίου 2000. Μια συνάντηση µε µόνο τους εκπροσώπους των ΙΤ
αντιθέτως έλαβε χώρα την 11η Οκτωβρίου 2000. Η Επιτροπή κατ’ επανάληψη, κατόπιν αίτησης των ΙΤ,
ανέβαλε την προθεσµία για την υποβολή των παρατηρήσεων στην προειδοποιητική επιστολή. Επίσης,
χορηγήθηκε στα ΙΤ η δυνατότητα να υποβάλουν περαιτέρω παρατηρήσεις οι οποίες παρελήφθησαν την 28η
Οκτωβρίου 2000 και την 30ή Οκτωβρίου 2000. Στις 15 Νοεµβρίου τα ΙΤ παρουσίασαν µία ακόµη νοµική
γνωµοδότηση.
II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Άρθρο 86
(12)

Το άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν, έναντι
των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στις οποίες αναγνωρίζουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα, κανένα µέτρο αντίθετο στους κανόνες που περιέχονται στη συνθήκη και ειδικά στους κανόνες περί
ανταγωνισµού. Τα ΙΤ είναι µια δηµόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 1 της
συνθήκης, αφού ανήκει εξ ολοκλήρου στο ιταλικό κράτος. Επιπλέον, το ιταλικό κράτος παρείχε στα ΙΤ,
δυνάµει του άρθρου 4 του διατάγµατος, αποκλειστικά δικαιώµατα.

(13)

Το άρθρο 86 παράγραφος 1 της συνθήκης απαγορεύει στα κράτη µέλη να θέσουν, µέσω νοµικών,
κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουν
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα σε µια κατάσταση στην οποία οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις δεν θα
µπορούσαν να συµπεριφερθούν αυτόνοµα χωρίς να παραβιάσουν το άρθρο 82 (1). Κατά συνέπεια, το άρθρο
86 παράγραφος 3, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να «απευθύνει κατάλληλες … αποφάσεις» στα κράτη µέλη
στις περιπτώσεις που η Επιτροπή επισηµαίνει κρατική διάταξη που θεσπίστηκε ή διατηρήθηκε κατά
παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82.

(1) Βλέπε υπόθεση C-18/88, Regie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Συλλογή 1991, σ. Ι-5941, παράγραφος 20 και
υπόθεση C-320/91, Corbeau, Συλλογή 1993, σ. Ι-2533, παράγραφος 12.
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(14)

Από το γράµµα του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης και από την λογική των διατάξεων αυτού του
άρθρου απορρέει ότι η Επιτροπή δύναται να αρχίσει οποιαδήποτε ενέργεια που η ίδια θεωρεί αναγκαία για
την προστασία της εφαρµογής των κανόνων περί ανταγωνισµού (1). Η Επιτροπή διαθέτει τη διακριτική
εξουσία να εκτιµά την καταλληλότητα έναρξης µιας ενέργειας εναντίον ενός κράτους µέλους δυνάµει του
άρθρου 226 ή του άρθρου 86 παράγραφος 3, της συνθήκης (2). Επιπλέον, η Επιτροπή, στην περίπτωση
που το θεωρεί αναγκαίο για να διασφαλίσει τους κανόνες περί ανταγωνισµού, µπορεί να ενεργήσει δυνάµει
του άρθρου 86 παράγραφος 3, αντί του άρθρου 226 (3). Από την άλλη πλευρά, η ιταλική κυβέρνηση δεν
δικαιούται να υποστηρίζει ότι η δράση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 4, σηµείο 4 του διατάγµατος,
θα έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά στο άρθρο 226 και ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί µια lex specialis
σε σχέση µε τη διαδικασία του άρθρου 86 παράγραφος 3.

(15)

Πρώτα απ’ όλα, η διαδικασία που κινήθηκε δυνάµει του άρθρου 86 παράγραφος 3, της συνθήκης
προστατεύει πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των κρατών µελών (4). Η διαδικασία αρχίζει µε την
αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, στο οποίο δίδεται η δυνατότητα
να διευκρινίσει τη θέση του σε διάστηµα δύο µηνών. Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει την απόφαση που
προβλέπεται από το άρθρο 86 παράγραφος 3 µόνον αφού έχει εκτιµήσει τις παρατηρήσεις που υπέβαλε το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εντός αυτής της προθεσµίας (5). Επιπλέον, αν και δεν υπήρχε καµία νοµική
υποχρέωση σχετικά µε τούτο, στη συγκεκριµένη περίπτωση η προθεσµία των δύο µηνών παρατάθηκε κατ’
επανάληψη µε σκοπό να δοθεί στα ΙΤ καθώς και στην ιταλική κυβέρνηση µια σειρά περαιτέρω ευκαιριών για
να κάνουν γνωστά τα επιχειρήµατά τους. Τέλος, κάθε απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στον έλεγχο των
κοινοτικών δικαστικών οργάνων. Ο έλεγχος εκ µέρους των κοινοτικών δικαστικών οργάνων όλων των
µέτρων που θεσπίζει η Επιτροπή κατ’ εφαρµογή του άρθρου 86 παράγραφος 3, εξασφαλίζει τη διατήρηση
της ισορροπίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων. Αντιθέτως µε όσα υποστήριξαν τα ΙΤ, η διαδικασία δυνάµει
του άρθρου 86, παράγραφος 3, δεν µεταβάλλει τη θεσµική ισορροπία µεταξύ των κρατών µελών, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Α. Οι σχετικές αγορές
(16)

Οι δύο σχετικές µε αυτή την υπόθεση αγορές είναι: (1) η αγορά της υπηρεσίας µη παραδοσιακής διανοµής,
που περιλαµβάνει την προαναφερθείσα εγγύηση διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα, και (2) η αγορά
υπηρεσίας παραδοσιακής διανοµής, που προβλέπει στόχους διανοµής, αλλά που δεν προσφέρει καµία
βεβαιότητα και εγγύηση σε ό,τι αφορά την ακριβή ηµεροµηνία ή ώρα διανοµής.

(17)

Η υπηρεσία που εγγυάται τη διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα διαφέρει σηµαντικά από την
υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής από την άποψη (1) των σχετικών χαρακτηριστικών και (2) από τις
απαιτήσεις στις οποίες ανταποκρίνεται:
1. Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής δεν προσφέρει καµία εγγύηση όσον αφορά την ηµεροµηνία ή την
ώρα κατά την οποία η αλληλογραφία παραδίδεται (6). Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής χαρακτηρίζεται από γενικούς στόχους διανοµής που δεν διευκρινίζουν ποτέ την ακριβή ηµεροµηνία ή την ακριβή
ώρα διανοµής. Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής δεν προσφέρει καµία εγγύηση σχετικά µε την ακριβή
ηµεροµηνία ή ώρα διανοµής της αλληλογραφίας.
2. Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής δεν µπορεί να ικανοποιήσει την προαναφερθείσα ζήτηση διανοµής
σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Οι δύο υπηρεσίες δεν είναι εναλλακτικές. Όπως επισηµάνθηκε
ανωτέρω, οι παραδόσεις σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν τις

(1) Βλέπε υπόθεση Τ-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, παράγραφος 75.
(2) Συµπεράσµατα του γενικού εισαγγελέα Mischo, που κατατέθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2000 για την υπόθεση C-163/99,
Πορτογαλική ∆ηµοκρατία/Επιτροπή, παράγραφος 46. Βλέπε επίσης υπόθεση C-202/88, Γαλλία/Επιτροπή, Συλλογή 1991, σ.
Ι-1223.
(3) Βλέπε συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-48/90 και C-66/90, Ολλανδία/Επττροπή, Συλλογή 1992, σ. Ι-627· παράγραφοι 33-35.
(4) Βλέπε συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-48/90 και C-66/90, Ολλανδία/Επττροπή, Συλλογή 1992, σ. Ι-627· παράγραφοι 33-35
και παράγραφος 37.
(5) Βλέπε συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-48/90 και C-66/90, Ολλανδία/Επττροπή, Συλλογή 1992, σ. Ι-627· παράγραφοι 33-35
και παράγραφος 37.
(6) Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής δεν προσφέρει τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις αυτών των δύο βασικών εγγυήσεων δηλαδή: 1) τη διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα µε βάση την προκαθορισθείσα από τον πελάτη σειρά· 2) σε
περίπτωση µη διανοµής στον πρώτο προορισµό, τη διανοµή σε ορισµένη ηµεροµηνία σε (έναν ή περισσότερους) εναλλακτικούς προορισµούς. Από τη στιγµή που αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν εναλλακτική λύση των δύο κυρίων υπηρεσιών, δηλαδή
η διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα, η παρουσία τους, επιπλέον της διανοµής σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα,
δεν αποτελεί προϋπόθεση για το διαχωρισµό των υπηρεσιών παραδοσιακής διανοµής από τις µη παραδοσιακές.
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ειδικές απαιτήσεις των πελατών επιχειρηµατιών, πελάτες που έχουν την απαίτηση ώστε συγκεκριµένες
αποστολές αλληλογραφίας, ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο, να παραδίδονται σε ακριβή ηµεροµηνία
ή ώρα. Η υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής, ικανοποιεί γενικά τις απαιτήσεις των πελατών, για τους
οποίους δεν αποτελεί αναγκαιότητα η ηµέρα ή η ηµεροµηνία διανοµής της αλληλογραφίας (1).
(18)

Από τη στιγµή που οι δύο µορφές υπηρεσιών διανοµής προσφέρουν η καθεµία διαφορετικά χαρακτηριστικά
και ικανοποιούν ανάγκες σηµαντικά διαφορετικές, δεν είναι σωστό το επιχείρηµα που προβάλουν τα ΙΤ,
σύµφωνα µε το οποίο η υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα αποτελεί απλή εξέλιξη και
προσαρµογή της υπηρεσίας παραδοσιακής διανοµής (2). Επιπλέον, αντιθέτως απ’ ό,τι υποστηρίζεται από τα
ΙΤ, η «βάση» που χρησιµοποιείται για να παράγει την αποστολή αλληλογραφίας δεν χρησιµοποιήθηκε ως
κριτήριο για τον ορισµό της αγοράς. Η διάκριση µεταξύ υπηρεσίας παραδοσιακής διανοµής και υπηρεσίας
διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα βασίζεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά και στις διαφορετικές
απαιτήσεις που οι δύο υπηρεσίες ικανοποιούν και γι’ αυτό είναι ανεξάρτητη από το γεγονός εάν η
αποστολή αλληλογραφίας συλλέγεται και προωθείται φυσικά ή ηλεκτρονικά. Εξάλλου, η ιταλική κυβέρνηση
και τα ΙΤ δεν έχουν δίκαιο να υποστηρίζουν ότι ο ορισµός της σχετικής αγοράς από την Επιτροπή βασίζεται
στον τρόπο παραγωγής της αποστολής αλληλογραφίας.

(19)

Τα ΙΤ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει µια πραγµατική και ιδιαίτερη ζήτηση υπηρεσιών διανοµής σε ορισµένη
ηµεροµηνία ή ώρα (3). Παρά τούτα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν επενδύσεις για να
δηµιουργήσουν την απαραίτητη υποδοµή για την παροχή της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου µε διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Τούτο δείχνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις
διέβλεψαν την ύπαρξη ζήτησης για υπηρεσία διανοµής σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Επιπλέον, το
γεγονός ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες µπορεί να είναι πιο ευαίσθητες στην τιµή παρά στον
παράγοντα χρόνο σε ό,τι αφορά ορισµένους τύπους αποστολών αλληλογραφίας στάνταρ (4) δεν αποκλείει
ότι τούτες αντιθέτως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στους χρόνους διανοµής σε σχέση µε τις ειδικές αποστολές
αλληλογραφίας στις οποίες έγινε αναφορά προηγουµένως.

(20)

Τέλος, η υπηρεσία διανοµής σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα διαφέρει και από τη διανοµή µε ραντεβού
που τα ΙΤ διατείνονται ότι περιλαµβάνεται στην υπηρεσία ταχυταχυδροµείο (5). Τα ΙΤ περιγράφουν αυτή την
παροχή ως υπηρεσία διανοµής ad hoc για ατοµικές αποστολές αλληλογραφίας εκτός της συνήθους
διαδροµής διανοµής του ταχυδρόµου (6). Σύµφωνα µε τα ΙΤ, ο ταχυδρόµος, αφ’ ης στιγµής η αλληλογραφία έφτασε στο κέντρο διαλογής, ορίζει ένα προληπτικό ραντεβού µε τον αποδέκτη έτσι ώστε να ορίσει µια
ηµεροµηνία και ώρα διανοµής για την οποία να συµφωνούν και τα δύο µέρη (7). Συνεπώς καθίσταται
εµφανές ότι αυτή η υπηρεσία διαφέρει ριζικά από την υπηρεσία διανοµής σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή
ώρα ως προς διάφορες πλευρές:
— Ο ταχυδρόµος ορίζει ένα «ραντεβού» µόνον όταν η αποστολή αλληλογραφίας έχει φτάσει στο κέντρο
διαλογής. Η διανοµή «ad hoc» δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία, όπως όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ΙΤ, χαρακτηρίζεται από στόχους διανοµής παρά από την
εγγύηση ότι η διανοµή θα πραγµατοποιείται ουσιαστικά στην καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Ένα
σύστηµα µε µη δεσµευτικούς στόχους διανοµής διαφέρει κατά ουσιαστικό τρόπο από την εγγύηση ότι
οι αποστολές αλληλογραφίας θα παραδίδονται σε ακριβή και προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα (8).
— Η πληρωµή της υπηρεσίας «ταχυταχυδροµείο» δεν εξαρτάται από το αποτέλεσµα της πραγµατοποίησης
της διανοµής σε εγγυηµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Καµία υπηρεσία παραδοσιακής διανοµής στην Ευρώπη,
συµπεριλαµβανοµένης της Ιταλίας, δεν εξαρτά την πληρωµή από το αποτέλεσµα, ότι δηλαδή η διανοµή
θα πραγµατοποιηθεί στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.

(1) Όπως ελέχθη ανωτέρω, οι ακόλουθες υπηρεσίες συνδέονται συνήθως µε την υπηρεσία διανοµής σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή
ώρα: 1) ένα σύστηµα για ανίχνευση και εντοπισµό της αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της διαδροµής της («tracking and
tracing»), είτε στην ηλεκτρονική φάση είτε σε εκείνη της φυσικής διανοµής· 2) ηλεκτρονική αναφορά για την πραγµατοποιηθείσα διανοµή στην προκαθορισθείσα ηµεροµηνία ή ώρα· 3) ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αναφορών διανοµής· 4) ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αναφορών µη πραγµατοποιηθείσας διανοµής· 5) προσπάθεια εντοπισµού της νέας διεύθυνσης του
αποδέκτη· και 6) σταθερή ενηµέρωση των καταλόγων των διευθύνσεων που ετοιµάζονται ειδικά για τον πελάτη. Σε ορισµένες
περιπτώσεις προσφέρεται επίσης η δυνατότητα επαλήθευσης της απάντησης του αποδέκτη (για παράδειγµα, είσπραξη µιας
πληρωµής κατά τη στιγµή της λήψης της ειδοποίησης πληρωµής ασφαλίστρων). Ενώ αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά της
υπηρεσίας συνδέονται συνήθως µε τις παραδόσεις σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα και διευκολύνουν την προσφορά παραδόσεων που χαρακτηρίζονται από αυτή την εγγύηση, η παρουσία τους δεν αποτελεί, αυτή καθεαυτή, προϋπόθεση για το
διαχωρισµό της υπηρεσίας παραδοσιακής διανοµής από τη µη παραδοσιακή διανοµή.
(2) Βλέπε τις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 15ης Νοεµβρίου 2000, σ. 7.
3
( ) Βλέπε παράρτηµα 2 στις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 11ης Οκτωβρίου 2000, σ. 2.
(4) Βλέπε παράρτηµα 2 στις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 11ης Οκτωβρίου 2000, σ. 2.
(5) Βλέπε παράρτηµα 3 στις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 11ης Οκτωβρίου 2000 και σελίδα 4, σηµείωση 1
των παρατηρήσεων των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 28ης Οκτωβρίου 2000.
(6) Βλέπε παράρτηµα 3 στις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 11ης Οκτωβρίου 2000, σ. 3. Τα ίδια τα Ιταλικά
Ταχυδροµεία διατείνονται ότι αυτή η υπηρεσία δεν είναι «γενική».
(7) Βλέπε παράρτηµα 1 στις παρατηρήσεις των Ιταλικών Ταχυδροµείων της 28ης Οκτωβρίου 2000, σ. 4.
8
( ) Η ίδια η ιταλική κυβέρνηση βεβαιώνει ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες βασίζονται ουσιαστικά σε στόχους διανοµής και όχι σε
συµβατικές εγγυήσεις. Καµία τράπεζα δεν θα ενδιαφερόταν για µία υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη εγγυηµένη ηµεροµηνία ή
ώρα.
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Σύµφωνα µε αυτές τις παρατηρήσεις, οι υπηρεσίες µη παραδοσιακής διανοµής µπορούν να διαχωριστούν
λόγω του ό,τι εγγυώνται συµβατικά τη διανοµή σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. Τούτες αποτελούν µια
αγορά ξεχωριστή από εκείνη της υπηρεσίας παραδοσιακής διανοµής, αφού η τελευταία δεν παρέχει ούτε
και εγγυάται, τη διανοµή σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα. ∆εδοµένου αυτού του ρητού διαχωρισµού µεταξύ
υπηρεσιών παραδοσιακών και µη παραδοσιακών παραδόσεων, τα ΙΤ δεν µπορούν να υποστηρίζουν ότι οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφηµίζουν την υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη ηµειοµηνία ή ώρα µόνο ως
δικαιολογία για την παροχή παραδοσιακών υπηρεσιών (1).
Β. Η γεωγραφική διάσταση των σχετικών αγορών

(22)

Η γεωγραφική διάσταση των σχετικών αγορών αντιστοιχεί σε ολόκληρη την επικράτεια του ιταλικού
κράτους. Αυτό είναι πράγµατι το πλαίσιο γεωγραφικής κάλυψης του µονοπωλίου για την τακτική
αλληλογραφία, το οποίο περιλαµβάνει τη φάση διανοµής της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, που καλύπτεται από επιφύλαξη ως προς το άρθρο 4, σηµείο 4 του διατάγµατος.
Γ. Η δεσπόζονσα θέση

(23)

Το άρθρο 4 του διατάγµατος παρέχει στη δηµόσια επιχείρηση ταχυδροµείου το προαναφερθέν αποκλειστικό δικαίωµα σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια. Συνεπώς, ο έχων τέτοιο αποκλειστικό δικαίωµα κατέχει
δεσπόζουσα θέση σε σχέση µε την υπηρεσία που καλύπτεται από την αποκλειστικότητα. Σύµφωνα µε τη
νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, µια επιχείρηση που απολαύει ενός νόµιµου µονοπωλίου σε µια
συγκεκριµένη αγορά µπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει µια δεσπόζουσα θέση σε αυτήν την αγορά κατά την
έννοια του άρθρου 82 της Συνθήκης (2). Επιπλέον, ο χώρος ενός κράτους µέλους στον οποίο εκτείνεται
αυτό το µονοπώλιο µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέρος της κοινής αγοράς (3).
∆. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

(24)

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποτελεί κατάχρηση κατά την έννοια του άρθρου 82 της συνθήκης
το γεγονός ότι µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση σε µια συγκεκριµένη αγορά ασκεί, χωρίς να
υφίσταται αντικειµενική ανάγκη, άλλες δραστηριότητες που ανήκουν σε µια ξεχωριστή αγορά (4), δραστηριότητες που θα µπορούσαν να ασκηθούν από µια τρίτη επιχείρηση στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της
σε µια όµορη αλλά ξεχωριστή αγορά (5).

(25)

Με αναφορά στον συνδυασµό των άρθρων 86 και 82 της συνθήκης, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεώρησε
επίσης ότι η επέκταση ενός µονοπωλίου σε µια όµορη και ανταγωνιστική αγορά, χωρίς να συντρέχει
αντικειµενικός λόγος, απαγορεύεται ως έχει από το άρθρο 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο
82, όταν η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσµα ενός κρατικού µέτρου (6).

(26)

Τα ΙΤ δήλωσαν ότι δεν προσφέρουν, στη σηµερινή κατάσταση, υπηρεσία διανοµής που να εγγυάται µε
βεβαιότητα την ηµεροµηνία ή την ώρα διανοµής (7). Παρ’ όλα αυτά, η κρατική πράξη που εξαιρεί µια
όµορη αλλά ξεχωριστή αγορά παραβιάζει το άρθρο 86 παράγραφος 1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 82,
ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο δηµόσιος φορέας ήδη λειτουργεί ή όχι σε αυτή την ξεχωριστή αγορά:
— στο µέτρο που η επέκταση του χώρου που χορηγείται στην υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία
ή ώρα ωθεί τα ΙΤ να παράσχουν αυτόν τον τρόπο διανοµής, το άρθρο 4, σηµείο 4 του διατάγµατος
συνεπάγεται την επέκταση της δεσπδζουσας θέσης των ΙΤ στην αγορά της υπηρεσίας παραδοσιακής
διανοµής στην όµορη αλλά ξεχωριστή αγορά από εκείνη της διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα.
— στο µέτρο που τα ΙΤ δεν προσφέρουν την υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα, το άρθρο
4, σηµείο 4 του διατάγµατος ωθεί τα ΙΤ, µέσω της απλής άσκησης του αποκλειστικού δικαιώµατος, να
περιορίσουν την προσφορά της εν λόγω υπηρεσίας, από τη στιγµή που τούτο αποκλείει στους
ιδιωτικούς φορείς τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν την ειδική ζήτηση εγγυηµένης διανοµής σε
ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα (8).

(1) Βλέπε παράρτηµα 3 στις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2000.
(2) Βλέπε υπόθεση C-320/91, Corbeau, Συλλογή 1993, παράγραφος 9.
(3) Βλέπε υπόθεση C-41/90, Höffner, Συλλογή 1991, σ. Ι-1979, παράγραφος 28 και C-260/89, ERT, Συλλογή 1991, σ.
Ι-2925, παράγραφος 31.
(4) Βλέπε υπόθεση C-320/91, Corbeau, Συλλογή 1993, σ. Ι-2533, παράγραφος 19.
5) Βλέπε υπόθεση 311/84, CBEM, Συλλογή 1985, σ. 3261.
(
(6) Βλέπε υπόθεση C-18/88, Regie des télégraphes et des téléphones/GB-Inno, Συλλογή 1991, σ. Ι-5941, παράγραφος 24.
(7) Στις υποβληθείσες παρατηρήσεις την 11η Οκτωβρίου 2000, τα ΙΤ αµφισβητούν το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση για διανοµή
σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα και, συνεπώς, ότι υπάρχει µια αγορά γι’ αυτές τις υπηρεσίες. Σύµφωνα µε τα ΙΤ οι τράπεζες
και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ζητούν τόσο διανοµή σε ορισµένη ηµεροµηνία όσο διανοµή σε χαµηλή τιµή (βλέπε
παράρτηµα 2 στις παρατηρήσεις της 11ης Οκτωβρίου 2000, σ. 1 και 2). Επιπλέον, στο παράρτηµα 3 στις παρατηρήσεις της
11ης Οκτωβρίου 2000, τα ΙΤ προσφέρουν ένα κατάλογο όλων των υπηρεσιών διανοµής (µε κράτηση ή όχι) που είναι σε
θέση να παράσχουν. Στον κατάλογο αυτό δεν εµφανίζονται όι παραδόσεις σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα.
8
( ) Βλέπε υπόθεση C-41/90, Hoffner, Συλλογή 1991, σ. Ι-1979, παράγραφος 31.
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(27)

Ο καθορισµός του κατά πόσον η φάση διανοµής της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
είναι ή όχι ανοιχτή στον ανταγωνισµό πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, σηµείο 4 του
διατάγµατος δεν είναι σηµαντικός. Ακόµα και όταν η διανοµή των υπηρεσιών ετερογενούς ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ήταν υπό επιφύλαξη πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, σηµείο 4 του διατάγµατος,
γεγονός που δεν προκύπτει από την προαναφερθείσα νοµική ιταλική ρύθµιση, το άρθρο 4, σηµείο 4 θα
ήταν παροµοίως σε αντίθεση µε το άρθρο 86 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82, από τη στιγµή που το άρθρο
86, σηµείο 1 απαγορεύει και τη διατήρηση ενός κρατικού µέτρου αντίθετο προς το άρθρο 82.

(28)

Σχετικά µε την αντίρρηση που προβλήθηκε από την ιταλική κυβέρνηση σύµφωνα µε την οποία η επέκταση
του καθορισµένου χώρου θα ήταν αντικειµενικά δικαιολογηµένη για να διαφυλαχθεί έτσι η οικονοµική
ισορροπία των ΙΤ, παραπέµπεται σε ό,τι θα λεχθεί ακολούθως σχετικά µε το άρθρο 86, παράγραφος 2.
Ε. Επίδραση στο εµπόριο µεταξύ κρατών µελών

(29)

Τα κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη σχετικά µε τα άρθρα 86, παράγραφος 1 και 82 της συνθήκης µόνον
όταν η κατάχρηση µπορεί να αποβεί επιζήµια στο εµπόριο µεταξύ κρατών µελών. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση υπάρχει τέτοιου είδους αποτέλεσµα εφόσον οποιοσδήποτε αποκλεισµός των ανταγωνιστών σε
ξεχωριστές αγορές στον συγκεκριµένο χώρο εµποδίζει τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στα άλλα κράτη µέλη,
και οι οποίες είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα, να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην ιταλική επικράτεια.
ΣΤ. Άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης

(30)

Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι, ο φορέας παραδοσιακού ταχυδροµείου που είναι
επιφορτισµένος µε µια υπηρεσία γενικού συµφέροντος υπόκειται στους κανόνες της συνθήκης, και ειδικά
στους κανόνες περί ανταγωνισµού, στο µέτρο που η εφαρµογή αυτών των κανόνων δεν εµποδίζει την
εκπλήρωση, de facto ή de jure, της ειδικής αποστολής που του έχει ανατεθεί. Το κράτος µέλος φέρει το
βάρος της απόδειξης ότι η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού µπορεί να παράγει τέτοιο αποτέλεσµα.
Για τους λόγους που ακολουθούν, η ιταλική κυβέρνηση και τα ΙΤ δεν µπορούν να θεωρήσουν (1) ούτε ότι
ο ανταγωνισµός, σε ό,τι αφορά τη διανοµή αλληλογραφίας σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα, θέτει σε
κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία των ΙΤ (1), ούτε (2) ότι το άνοιγµα στους ιδιώτες επιχειρηµατίες της
φάσης διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα έχει ως συνέπεια τη µείωση των εισοδηµάτων των ΙΤ (2):
— κατά πρώτο λόγο, όπως επισηµάνθηκε ανωτέρω, τα ΙΤ δεν προσφέρουν σήµερα καµία ταχυδροµική
υπηρεσία που να χαρακτηρίζεται από εγγύηση διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα (3). Συνεπώς,
τα ΙΤ δεν θα υφίσταντο κανέναν περιορισµό του κύκλου εργασιών τους σε ό,τι αφορά αυτή την αγορά.
Επιπλέον, για να υπάρχει εγγύηση ότι οι παραδόσεις πραγµατοποιούνται σε ορισµένη ηµεροµηνία ή
ώρα, τα ΙΤ θα έπρεπε να αρχίσουν µια ριζική αναδιοργάνωση των φάσεων διαλογής και διανοµής.
Τούτο καθιστά, βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, απίθανη την είσοδο των ΙΤ σε αυτή την αγορά. Εν
πάση περιπτώσει, ο περαιτέρω κύκλος εργασιών που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω ταχυδροµικών υπηρεσιών πολύ εξειδικευµένων και ειδικά επικεντρωµένων στον παράγοντα χρόνο θα παραµείνει
αµελητέος σε σχέση µε το έλλειµµα των ΙΤ,
— κατά δεύτερο λόγο, η υπηρεσία διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα ικανοποιεί µια πολύ ειδική
απαίτηση, περιορισµένη µόνο στις αποστολές αλληλογραφίας που είναι ευαίσθητες στον παράγοντα
χρόνο. Η υπηρεσία διανοµής αυτών των αποστολών αλληλογραφίας αποτελεί µια νέα υπηρεσία που
δηµιουργεί ένα πρόσθετο ταχυδροµικό όγκο. Εξάλλου, οι αποστολές αλληλογραφίας που είναι ευαίσθητες στον παράγοντα χρόνο δεν αντικαθιστούν ούτε παρεκτρέπουν τη ζήτηση σχετικά µε την
παραδοσιακή διανοµή (µε κράτηση) και, συνεπώς, δεν θα θίξουν τον όγκο αλληλογραφίας που
παραδίδεται µε παραδοσιακούς τρόπους ούτε τον σχετικό κύκλο εργασιών των ΙΤ στον συγκεκριµένο
χώρο,
— κατά τρίτο λόγο, το ταχυδροµικό δίκτυο των ιδιωτικών επιχειρήσεων καλύπτει ήδη το έδαφος διαφόρων
ιταλικών περιοχών, και η κάλυψη αυτή ανέρχεται στο 40 % της εθνικής επικράτειας. Αυτή η υπηρεσία,
καλύπτοντας το έδαφος ολόκληρων περιοχών, δεν περιορίζεται στην κάλυψη µόνο του κερδοφόρου
αστικού ταχυδροµείου αφήνοντας στα ΙΤ την παροχή της υπηρεσίας στις µη κερδοφόρες περιοχές της
υπαίθρου.

(1) Βλέπε τις παρατηρήσεις της ιταλικής κυβέρνησης της 13ης Ιουλίου 2000, σσ. 19-21. Βλέπε επίσης τις παρατηρήσεις των ΙΤ
της 14ης Ιουλίου 2000, σσ. 92-99, τις παρατηρήσεις των ΙΤ της 11ης Οκτωβρίου 2000, σσ. 1-2 και τις παρατηρήσεις των
ΙΤ της 15ης Νοεµβρίου 2000, σ. 23.
2
( ) Βλέπε τις παρατηρήσεις της ιταλικής κυβέρνησης της 3ης Ιουλίου 2000, σ. 11. Βλέπε επίσης τις παρατηρήσεις των ΙΤ της
11ης Οκτωβρίου 2000, σηµείο Γ, σ. 3 και σηµείο ΣΤ, σ. 4 και τις παρατηρήσεις των ΙΤ της 14ης Ιουλίου 2000, σηµεία
95 και 96.
3
( ) Βλέπε τον κατάλογο των υπηρεσιών των ΙΤ (µε κράτηση ή όχι) που περιέχεται στο παράρτηµα 3 στις παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν την 11η Οκτωβρίου 2000.
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III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(31)

Λαµβάνοντας υπόψη όσα προηγήθηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία, αποκλείοντας τον ανταγωνισµό
στη φάση της διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, παραβιάζει το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης. Από τη
στιγµή που κανένα άλλο κράτος µέλος, εκτός της Ιταλίας, δεν θέσπισε παρόµοιο κανόνα µε εκείνον του
άρθρου 4, σηµείο 4 του διατάγµατος, που εξαιρεί τη φάση διανοµής της υπηρεσίας ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της φάσης, η Επιτροπή
οφείλει να εκδώσει απόφαση έναντι µόνο του ιταλικού κράτους,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι ιταλικοί κανόνες που ρυθµίζουν τον ταχυδροµικό τοµέα, και ιδίως το άρθρο 4, σηµείο 4 του νοµοθετικού
διατάγµατος αριθ. 261 της 22ας Ιουλίου 1999, παραβιάζουν το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το
άρθρο 82 της συνθήκης, στο µέτρο που αποκλείουν τον ανταγωνισµό όσον αφορά τη φάση διανοµής σε ορισµένη
ηµεροµηνία ή ώρα των υπηρεσιών ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η Ιταλία υποχρεούται να θέσει τέλος σε αυτήν την παράβαση ανακαλώντας τα αποκλειστικά δικαιώµατα που
χορηγήθηκαν στα Ιταλικά Ταχυδροµεία SpA σε ό,τι αφορά τη φάση διανοµής σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ώρα των
υπηρεσιών ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Άρθρο 2
Η Ιταλία θα απόσχει στο µέλλον από τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων στη φάση διανοµής σε ορισµένη
ηµεροµηνία ή ώρα των υπηρεσιών ετερογενούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Άρθρο 3
Η Ιταλία θα πληροφορήσει την Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για τα
µέτρα που έχει λάβει για να θέσει τέλος στην παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1995/2000 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για την επιβολή
οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ και την οριστική είσπραξη των προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ που επιβάλλονται
στις εισαγωγές διαλυµάτων ουρίας και νιτρικού αµµωνίου, καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Λιθουανίας, Ρωσίας
και Ουκρανίας και για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές, καταγωγής ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 238 της 22ας Σεπτεµβρίου 2000)
Σελίδα 23, άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Όταν οι οριστικοί δασµοί είναι υψηλότεροι των προσωρινών δασµών, εισπράττονται οριστικά µόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση στο επίπεδο των προσωρινών δασµών.»

∆ιορθωτικό στη συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Τυνησίας σχετικά µε τα αµοιβαία µέτρα ελευθέρωσης και την τροποποίηση των γεωργικών πρωτοκόλλων της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΚ-∆ηµοκρατίας της Τυνησίας
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 336 της 30ής ∆εκεµβρίου 2000)
Σελίδα 99, παράρτηµα 1 Α, πρωτόκολλο αριθ. 1 πρώτη και δεύτερη στήλη τέταρτη γραµµή:
αντί:

«ex 0805 10 80 Λεµόνια, νωπά»

διάβαζε: «ex 0805 30 10 Λεµόνια, νωπά».
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