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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεµβρίου 2001
για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(«Overseas association»)
(2001/822/ΕΚ)
(3)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε στις 11 Φεβρουαρίου
1999 ψήφισµα για τις σχέσεις µεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών
ΑΚΕ και των εξόχως απόµακρων περιοχών της ΕΕ (2). Περαιτέρω, στις 4 Οκτωβρίου 2001, υιοθέτησε ψήφισµα για την
πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου για
τη σύνδεση των ΥΧΕ µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (3).

(4)

Με την ανακοίνωσή της, της 20ής Μαΐου 1999, µε τίτλο
«Προβληµατισµοί σχετικά µε το καθεστώς των συνδεδεµένων
µε την ΕΚ ΥΧΕ και γενικές κατευθύνσεις για τις ΥΧΕ του
2000», η Επιτροπή ανέλυσε τα χαρακτηριστικά και την
εξέλιξη της σύνδεσης των ΥΧΕ µε την ΕΚ από το 1957,
υπενθύµισε τις θεµελιώδεις αρχές και τη σηµερινή κατάσταση της εν λόγω σύνδεσης και παρέσχε σχετικές εναλλακτικές κατευθύνσεις για την περίοδο από την 1η Μαρτίου
2000 και µετά.

(5)

Βάσει του άρθρου 10 της απόφασης 91/482/ΕΟΚ, οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ γνωστοποίησαν στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις ή τις προσθήκες που επιθυµούν για το µέλλον,
ιδίως στο πλαίσιο συνάντησης των εταίρων στις 29 και 30
Απριλίου 1999, στην οποία συµµετείχαν η Επιτροπή, τα
τέσσερα κράτη µέλη στα οποία υπάγονται οι ΥΧΕ και οι 20
ενδιαφερόµενες ΥΧΕ.

(6)

Μολονότι οι ΥΧΕ δεν είναι τρίτες χώρες δεν αποτελούν
µέρος της εσωτερικής αγοράς και οφείλουν να τηρούν τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις τρίτες χώρες όσον
αφορά το εµπόριο, και ιδίως τους κανόνες καταγωγής, τις
υγειονοµικές και φυτοϋγειονοµικές προδιαγραφές και τα
µέτρα διασφάλισης.

(7)

— και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του χρηµατοδοτικού µέσου.

Γενικά, το Συµβούλιο κατά τη θέσπιση µέτρων βάσει του
άρθρου 187 της συνθήκης, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη
του τόσο τις αρχές που παρατίθενται στο τέταρτο µέρος
αυτής όσο και τις λοιπές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
Είναι, επίσης, ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η κτηθείσα
πείρα από την εφαρµογή του εµπορικού καθεστώτος της
απόφασης 91/482/ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 263 της 19. 9.1991, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
παρατάθηκε µε την απόφαση 2000/161/ΕΚ (ΕΕ L 58 της 28.2.2001,
σ. 21).

(2) PE 228.210 της 1.12.1998.
(3) ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.C5-0070 —
2001/2033 (COS).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής
«συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 187,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών
και εδαφών µε την ΕΟΚ (1), εφαρµόσθηκε µέχρι την 1η
∆εκεµβρίου 2001. Το άρθρο 240 παράγραφος 4 αυτής
προβλέπει ότι το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε οµοφωνία
µετά από πρόταση της Επιτροπής, καθορίζει τις διατάξεις
που πρέπει να προβλεφθούν ενόψει της µεταγενέστερης
εφαρµογής των αρχών που εκτίθενται στα άρθρα 182 έως
186 της συνθήκης ΕΚ.
Με τη δήλωση αριθ. 36 για τις υπερπόντιες χώρες και
εδάφη (στο εξής ΥΧΕ), που επισυνάπτεται στην τελική πράξη
της διάσκεψης των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων των
κρατών µελών που υπεγράφη στο Άµστερνταµ το 1997,
καλείται το Συµβούλιο να επανεξετάσει, βάσει του άρθρου
187 της συνθήκης, το καθεστώς σύνδεσης των ΥΧΕ µε
τετραπλό στόχο:
— την αποτελεσµατικότερη προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ,
— την ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των ΥΧΕ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— την καλύτερη συνεκτίµηση της ποικιλοµορφίας και της
ιδιαιτερότητας κάθε ΥΧΕ, συµπεριλαµβανοµένων των
θεµάτων που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης,
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Το καθεστώς αυτό, που προβλέπει ταυτόχρονα την άνευ
δασµών πρόσβαση για τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ και
κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση µε προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που απολαύουν διαφορετικού καθεστώτος ή καταγωγής Κοινότητας, προκαλεί ή κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία
ορισµένων κοινών οργανώσεων αγοράς της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως στον τοµέα του ρυζιού και της
ζάχαρης. Οι διαταραχές αυτές ανάγκασαν κατ’ επανάληψη
την Επιτροπή και το Συµβούλιο να θεσπίσουν µέτρα διασφάλισης.
Όσον αφορά το ρύζι, οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά την ενδιάµεση επανεξέταση της απόφασης (1),
επέτρεψαν, περιορίζοντας τη δυνατότητα εφαρµογής της
σώρευσης καταγωγής, να διατηρηθεί πρόσβαση στην κοινοτική αγορά που διαφυλάσσει την ισορροπία αυτής όσον
αφορά τα προϊόντα των ΥΧΕ. Η εν λόγω πρόσβαση θα
πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά τις λιγότερο αναπτυγµένες
ΥΧΕ, χωρίς ωστόσο να τροποποιηθεί η συνολική ποσότητα
για την οποία ισχύει σώρευση. ∆εδοµένου ότι µόνο δύο
άλλες ΥΧΕ έχουν δραστηριοποιηθεί µέχρι στιγµής στον
τοµέα αυτό, θα πρέπει να τους παρασχεθούν οι εναποµένουσες διαθέσιµες ποσότητες προς όφελος της διαφάνειας.
Αντίθετα, όσον αφορά τη ζάχαρη, οι εξαγωγές από τις ΥΧΕ
ζάχαρης καταγωγής των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας
πραγµατοποιήθηκαν προς µια κοινοτική αγορά που παρουσίαζε µεγάλο πλεόνασµα µε αναπόφευκτο αποτέλεσµα τη
σηµαντικότερη µείωση των ποσοστώσεων που χορηγήθηκαν
για τους των κοινοτικούς παραγωγών και συνεπώς µεγαλύτερη απώλεια του εγγυηµένου εισοδήµατός τους.

(11)

Εξάλλου, οι εξαγωγές αυτές, λόγω των στοιχειωδών εργασιών, µε ασήµαντες συνέπειες όσον αφορά την προστιθέµενη
αξία, που απαιτούνται για την απόκτηση του χαρακτήρα
καταγωγής ΥΧΕ στον τοµέα της ζάχαρης, συµβάλλουν ελάχιστα στην ανάπτυξη των εν λόγω εδαφών ενώ προκαλούν
δυσανάλογες διαταραχές στους σχετικούς κοινοτικούς
τοµείς.

(12)

Για τους λόγους αυτούς, είναι ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες καταγωγής που να αποκλείουν, για τη ζάχαρη, τη δυνατότητα σώρευσης καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ/ΕΚ µόνον όταν εκτελούνται ελάχιστες δραστηριότητες. Ωστόσο, λαµβάνοντας
υπόψη τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στις
ΥΧΕ µε βάση τις ισχύουσες από το 1991 ρυθµίσεις, ο
αποκλεισµός αυτός θα πρέπει να εφαρµοστεί σταδιακά. Ως
εκ τούτου και υπό τον ορο της θέσπισης των απαιτούµενων
διατάξεων εφαρµογής, θα πρέπει να επιτραπεί η προσωρινή
σώρευση στο πλαίσιο της σταδιακής µείωσης των ποσοτικών
ορίων τα οποία συνάδουν µε τους στόχους της κοινής
οργάνωσης αγοράς της Κοινότητας για τη ζάχαρη, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα νόµιµα συµφέροντα των φορέων
των ΥΧΕ.

(13)

Είναι, εξάλλου, σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα γεωργικά
προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και τα οποία έχουν τύχει
επιστροφής κατά την εξαγωγή δεν είναι δυνατό να επανεισάγονται χωρίς δασµούς στην Κοινότητα µέσω της διαδικασίας
σώρευσης.

(1) Απόφαση 97/803/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 1997 για
την ενδιάµεση αναθεώρηση της απόφασης 91/482/ΕΟΚ σχετικά µε την
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΕ L της 29.11.1997, σ. 50).
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(14)

Είναι, επίσης, σκόπιµο να εκσυγχρονιστούν όλοι οι κανόνες
καταγωγής ΥΧΕ για να ληφθεί υπόψη η τεχνική πρόοδος και
η πολιτική εναρµόνισης των εν λόγω κανόνων που έχει
θεσπίσει η Κοινότητα προς το συµφέρον των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων και διοικήσεων. Για τον ίδιο σκοπό, είναι
ανάγκη να απλουστευθεί η διαδικασία, ώστε να καταστούν
ευκολότερες στο µέλλον οι αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω κανόνων.

(15)

Η διαδικασία µεταφόρτωσης αγαθών που δεν είναι
καταγωγής των ΥΧΕ αλλά βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στις ΥΧΕ θα πρέπει να συµπληρωθεί και να διευκρινιστεί
προκειµένου να διασφαλίζεται διαφανές και αξιόπιστο
νοµικό πλαίσιο για φορείς και διοικήσεις. Θα πρέπει επίσης
νε επεκταθεί προκειµένου να καλύψει ορισµένα αλιευτικά
προϊόντα ιδιαίτερης σηµασίας για τη Γροιλανδία και την
Σαιν Πιερ και Μικελόν, υπό τον όρο ότι θα θεσπιστούν οι
απαιτούµενες διατάξεις εφαρµογής.

(16)

Οι γενικές διατάξεις της συνθήκης και το σχετικό παράγωγο
δίκαιο δεν εφαρµόζονται αυτοµάτως στις ΥΧΕ, εκτός αν
υπάρχουν ρητές αντίθετες διατάξεις. Ωστόσο, τα προϊόντα
των ΥΧΕ που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.

(17)

Θα πρέπει να παρασχεθεί χρηµατοδοτική ενίσχυση σε ΥΧΕ
µε βάση οµοιόµορφα, διαφανή και αποτελεσµατικά κριτήρια,
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιδόσεις των ΥΧΕ.
Στα κριτήραι αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται ιδίως το
οικονοµικό και φυσικό µέγεθος των ΥΧΕ, η χρησιµοποίησης
παρελθουσών επιδοτήσεων, η τήρηση των αρχών χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η δίκαιη φορολογική πολιτική,
η εκτιµώµενη ικανότητα απορρόφησης, η ανάγκη σύστασης
αποθέµατος για τη χρηµατοδότηση µη προγραµµατιζόµενων
δαπανών και η οµαλή µετάβαση προκειµένου να προληφθεί
τυχόν αιφνίδια σηµαντική διακοπή κονδυλίων για τη Νέα
Καληδονία, τη Γαλλική Πολυνησία και τις Ολλανδικές Αντίλλες. Προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικότητα,
απλούστευση και αναγνώριση των διαχειριστικών ικανοτήτων που διαθέτουν οι αρχές των ΥΧΕ, θα πρέπει η
διαχείριση των χρηµατοδοτικών πόρων που παρέχονται στις
ΥΧΕ να διέπεται περισσότερο από τις αρχές της εταιρικής
σχέσης µε εφαρµογή διαδικασιών που βασίζονται στις
ισχύουσες ρυθµίσεις στον τοµέα των διαρθρωτικών ταµείων.

(18)

Για το σκοπό αυτό, οι διαδικασίες αναθέτουν ιδίως στις ΥΧΕ
την κύρια ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή της συνεργασίας, που θα πραγµατοποιηθεί κυρίως
σύµφωνα µε τις εδαφικές διατάξεις των ΥΧΕ, διασφαλίζοντας όµως τη στήριξη της Κοινότητας και ιδιαίτερα της
Επιτροπής για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και το
λογιστικό έλεγχο των ενεργειών που έχουν προγραµµατιστεί.
Επιπλέον, πρέπει να διευκρινισθεί ποια κοινοτικά προγράµµατα και κονδύλια του προϋπολογισµού είναι ανοικτά για
τις ΥΧΕ, καθώς και οι διαδικασίες για την οµαλή µετάβαση
από τα προηγούµενα στο 9ο ΕΤΑ.

(19)

Οι εξελίξεις, εξάλλου, σε παγκόσµιο επίπεδο, που συνίστανται σε µια συνεχή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών, συνεπάγονται ευρεία ανάµειξη της Κοινότητας,
κύριου εµπορικού εταίρου των ΥΧΕ, καθώς και των κρατών
ΑΚΕ που γειτνιάζουν µε τις ΥΧΕ και των λοιπών οικονοµικών εταίρων· στην προβληµατική της πρόσβασης στην
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αγορά, το επίπεδο των δασµών διαδραµατίζει όλο και µικρότερο ρόλο ενώ οι συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών
καθώς και στους τοµείς που συνδέονται µε το εµπόριο
αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία στο πλαίσιο των
σχέσεων µεταξύ των ΥΧΕ και των οικονοµικών εταίρων τους·
είναι λοιπόν σκόπιµο, ταυτόχρονα µε τη συνέχιση σε γενικές
γραµµές του ισχύοντος εµπορικού καθεστώτος, να στηριχθεί
αυτή η σχέση και να διευκολυνθεί η προοδευτική ενσωµάτωση των ΥΧΕ που το επιθυµούν στην περιφερειακή και
παγκόσµια οικονοµία µε την παροχή συνδροµής στις ΥΧΕ
για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται
όλους αυτούς τους νέους τοµείς.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1). Ωστόσο, όσον
αφορά την εφαρµογή του 9ου ΕΤΑ, είναι σκόπιµο οι ψήφοι
και η πλειοψηφία να καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
21 της εσωτερικής συµφωνίας µεταξύ των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου της συµφωνίας εταιρικής
σχέσης µεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση
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χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και
Εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου
µέρους της συνθήκης ΕΚ (2), (εφεξής «εσωτερική συµφωνία»).
(21)

Οι ΥΧΕ είναι ευαίσθητα νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, µεταξύ άλλων στον τοµέα
της διαχείρισης των αποβλήτων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά
απόβλητα, η προστασία αυτή προβλέπεται δυνάµει του άρθρου 198 της συνθήκης Ευρατόµ και της νοµοθεσίας που
εκδόθηκε στα πλαίσιά της, εκτός από την περίπτωση της
Γροιλανδίας, στην οποία δεν εφαρµόζεται η συνθήκη Ευρατόµ. Για τα άλλα απόβλητα, θα πρέπει να προσδιορισθεί
ποιοι κοινοτικοί κανόνες θα εφαρµόζονται όσον αφορά τις
ΥΧΕ.

(22)

Οι ρυθµίσεις όσον αφορά τη σύνδεση, οι οποίες ορίζονται
από την παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται
στις Βερµούδες σύµφωνα µε την επιθυµία της κυβέρνησης
των Βερµουδών.

(23)

Το Συµβούλιο θα πρέπει να δώσει µια καινοτόµα απάντηση
σε όλους τους προαναφερόµενους νέους παράγοντες, η
οποία θα είναι συνεκτική και προσαρµοσµένη στις διάφορες
καταστάσεις. Η απάντηση αυτή µπορεί να παρασχεθεί µε ένα
νέο καθεστώς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός, στόχοι και αρχές
1.
Η σύνδεση των ΥΧΕ µε την Κοινότητα («σύνδεση ΥΧΕ-ΕΚ»)
έχει σαν βάση τον σκοπό που εκτίθεται στο άρθρο 182 της
συνθήκης, δηλαδή την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των ΥΧΕ και στη δηµιουργία στενών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ αυτών και της Κοινότητας στο σύνολό της.
Επιδιώκει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 183, µε
τήρηση των αρχών που απαριθµούνται στα άρθρα 184 έως 188
της συνθήκης, επικεντρώνοντας την προσοχή στη µείωση, πρόληψη
και, τελικά, στην εξάλειψη της φτώχειας, στην αειφόρο ανάπτυξη
και στην προοδευτική ενσωµάτωση στην περιφερειακή και παγκόσµια οικονοµία.
2.
Η σύνδεση αφορά τις ΥΧΕ που απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΑ.
3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 188, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στη Γροιλανδία µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που
περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο για το ειδικό καθεστώς που
εφαρµόζεται στη Γροιλανδία και επισυνάπτεται στη συνθήκη.

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι κοινές στα κράτη µέλη και στις ΥΧΕ που υπάγονται σ’αυτά.
2.
∆εν θα γίνεται καµία διάκριση λόγω του φύλου, της φυλής ή
της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,
κάποιας αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισµού στους τοµείς της συνεργασίας που περιλαµβάνονται στην
παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Οι λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ
1.
Η Κοινότητα παρέχει ιδιαίτερη µεταχείριση στις λιγότερο
ανεπτυγµένες ΥΧΕ και σε αυτές που δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 16.
2.
Για να ανταποκριθεί σ’αυτές τις δυσχέρειες, η συνεργασία για
τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης περιλαµβάνει ιδίως ειδική µεταχείριση κατά τον καθορισµό του όγκου των χρηµατοδοτικών
πόρων, καθώς και των όρων που συνοδεύουν τους εν λόγω πόρους,
για να επιτραπεί στις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ να αντιµετωπίζουν τα διαρθρωτικά και άλλα εµπόδια που προβάλλονται στην
ανάπτυξή τους. ∆ίδει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των πλέον µειονεκτούντων στρωµάτων του
πληθυσµού στο πλαίσιο του αγώνα κατά της φτώχειας.

1.
Η σύνδεση των ΥΧΕ µε την ΕΚ στηρίζεται στις αρχές της
ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές, στις οποίες βασίζεται η Ένωση

3.
Οι ΥΧΕ που θεωρούνται ως οι λιγότερο ανεπτυγµένες για
τους σκοπούς της παρούσας απόφασης απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΒ. Η κατάσταση αυτή τροποποιείται µε απόφαση του
Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε οµοφωνία µετά από πρόταση της
Επιτροπής, όταν η οικονοµική κατάσταση κάποιας ΥΧΕ µεταβάλλεται σηµαντικά και µόνιµα, ώστε αυτή να κινδυνεύει να συµπεριληφθεί στις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ ή, αντίθετα, όταν η υπαγωγή
της σ’ αυτή την κατηγορία δεν δικαιολογείται πλέον.

(1) ΕΕ L 184 της 7.7.1999, σ. 23.

(2) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

Άρθρο 2
Βασικά στοιχεία
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Κεφάλαιο 2
Οι φορείς της συνεργασίας στις ΥΧΕ
Άρθρο 4
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— την ενηµέρωση και τη διαβούλευση,
— την επεξεργασία και την εφαρµογή προγραµµάτων συνεργασίας,
— την αποκεντρωµένη συνεργασία στο πλαίσιο των εξουσιών που
εκχωρούνται για τη στήριξη των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Αρχές

Κεφάλαιο 3

1.
Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θεσπίζεται από το
άρθρο 7, οι αρχές των ΥΧΕ αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη για
τον καθορισµό των στρατηγικών σύνδεσης και ανάπτυξης και για
την υλοποίησή τους µέσω της κατάρτισης, από κοινού µε την
Επιτροπή και το κράτος µέλος στο οποίο υπάγονται οι συγκεκριµένες ΥΧΕ, Ενιαίων Εγγράφων Προγραµµατισµού (τα οποία στο εξής
αποκαλούνται «ΕΕΠ») και προγραµµάτων συνεργασίας.

∆ιαδικασίες της εταιρικής σχέσης ΥΧΕ-ΕΚ

2.
Η Κοινότητα αναγνωρίζει ότι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί αποκεντρωµένοι φορείς συµβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση
των στόχων του άρθρου 183 της συνθήκης.
3.
Κατά την υλοποίηση της απόφασης τα µέρη διαπνέονται από
τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την επιδίωξη
αποτελεσµατικότητας.
Άρθρο 5
Συµµετέχοντες φορείς
1.

Στους φορείς της συνεργασίας στις ΥΧΕ συγκαταλέγονται:

— οι αρχές των ΥΧΕ,
— οι άλλες περιφερειακές και τοπικές αρχές των ΥΧΕ,
— η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικές, επιχειρηµατικές και
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πάροχοι δηµοσίων υπηρεσιών
και οι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις
(ΜΚΟ).
Τα κράτη µέλη µε τα οποία συνδέονται οι ΥΧΕ ενηµερώνουν την
Επιτροπή εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης σχετικά µε τις αρµόδιες εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές
αρχές στις οποίες αναφέρονται τα διάφορα άρθρα της απόφασης.
2.
Η αναγνώριση των µη κυβερνητικών φορέων εξαρτάται από
την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού
πληθυσµού, στην πείρα τους και στο δηµοκρατικό και διαφανή
χαρακτήρα του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισής τους.
3.
Οι µη κυβερνητικοί φορείς προσδιορίζονται µε συµφωνία
µεταξύ των αρµοδίων αρχών των ΥΧΕ, της Επιτροπής και του
κράτους µέλους µε το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ, ανάλογα µε τα
θέµατα µε τα οποία ασχολούνται και µε την πείρα και τους τοµείς
δράσης τους. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται για κάθε ΥΧΕ ως
µέρος της διαδικασίας για την κατάρτιση των προγραµµάτων
συνεργασίας κατ’ άρθρο 4.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες των µη κυβερνητικών φορέων
Οι µη κυβερνητικοί φορείς, οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει του
άρθρου 5 παράγραφος 3, µπορούν να συµβάλλουν στα εξής:

Άρθρο 7
∆ιάλογος και εταιρική σχέση
1.
Προκειµένου να µπορέσουν οι ΥΧΕ να συµµετάσχουν πλήρως
στην υλοποίηση της σύνδεσης ΥΧΕ-ΕΚ, λαµβάνοντας δεόντως
υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένοι οι θεσµοί των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών, η σύνδεση χρησιµοποιεί µια διαδικασία διαβουλεύσεων που βασίζεται στις διατάξεις που αναφέρονται κατωτέρω. Ασχολείται µε οιοδήποτε θέµα το οποίο ανακύπτει
στις σχέσεις µεταξύ των ΥΧΕ και της Κοινότητας.
2.
Ένας διάλογος ευρείας βάσεως θα επιτρέψει τη δυνατότητα
στην Κοινότητα, σε όλες τις ΥΧΕ και στα κράτη µέλη µε τα οποία
συνδέονται, να διαβουλεύονται σχετικά µε τις αρχές, τις λεπτοµέρειες και τα αποτελέσµατα της σύνδεσης.
Ένα φόρουµ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ, το οποίο εφεξής αποκαλείται
«Φόρουµ ΥΧΕ», συνεδριάζει ετησίως. Στο φόρουµ αυτό συµµετέχουν οι αρχές των ΥΧΕ, εκπρόσωποι των κρατών µελών και η
Επιτροπή.
3.
Προβλέπονται χωριστές εταιρικές σχέσεις µεταξύ της Επιτροπής, του κράτους µέλους µε το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ και κάθε
ΥΧΕ εκπροσωπούµενης από τις αρχές της, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι και οι αρχές της παρούσας απόφασης, ιδίως δε οι
στόχοι και αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 19. Οι τριµερείς αυτές διαβουλεύσεις αποκαλούνται εφεξής «εταιρική σχέση».
Κάθε ΥΧΕ δηµιουργεί οµάδες εργασίας εταιρικής σχέσης, οι οποίες
είναι συµβουλευτικού χαρακτήρα· οι οµάδες απαρτίζονται από τους
προαναφερόµενους τρεις εταίρους. Οι οµάδες αυτές είναι δυνατόν
να συγκαλούνται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ενός κράτους
µέλους ή τουλάχιστον µιας ΥΧΕ. Κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των
εταίρων, πολλές οµάδες εργασίας εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν
να πραγµατοποιούν κοινές συνεδριάσεις για την εξέταση θεµάτων
κοινού ενδιαφέροντος ή των περιφερειακών πτυχών της σύνδεσης.
4.
Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σε πλήρη συµµόρφωση
µε τις αντίστοιχες θεσµικές, νοµικές και οικονοµικές εξουσίες εκάστου των τριών εταίρων.
Η Επιτροπή προεδρεύει των οµάδων εργασίας και του Φόρουµ ΥΧΕ
και ασκεί τη γραµµατεία.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία
εφεξής αποκαλείται «Τράπεζα», παρίσταται στις συνεδριάσεις όταν
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη θέµατα που την αφορούν.
5.
Οι γνώµες των οµάδων εργασίας και του Φόρουµ ΥΧΕ αποτελούν, κατά περίπτωση, το αντικείµενο αποφάσεων της Επιτροπής,
εντός των ορίων των εξουσιών της, ή προτάσεων της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο για την εφαρµογή νέων στοιχείων της σύνδεσης
ΥΧΕ-ΕΕ ή της τροποποίησής της βάσει του άρθρου 187 της
συνθήκης.
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Άρθρο 8

L 314/5
Άρθρο 9

Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
Οι αρχές των ΥΧΕ ενηµερώνονται σχετικά µε την ηµερήσια διάταξη,
τα ψηφίσµατα και τις συστάσεις της Συνέλευσης Ίσης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν τυχόν αίτηση των
αρχών ΥΧΕ να συµµετάσχουν ως παρατηρητές κατά την ολοµέλεια
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, µε
την επιφύλαξη του εσωτερικού κανονισµού της Συνέλευσης.

∆ιαχείριση
Η τρέχουσα διαχείριση της παρούσας απόφασης πραγµατοποιείται
από την Επιτροπή και τις αρχές ΥΧΕ και, εάν χρειασθεί, από το
κράτος µέλος µε το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ, σύµφωνα µε τις
θεσµικές, νοµικές και οικονοµικές εξουσίες εκάστου εταίρου, ιδίως
όσον αφορά τη συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης
και τη συνεργασία στον τοµέα του εµπορίου και των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΧΕ-ΕΚ
Άρθρο 10
Τοµείς συνεργασίας
Η Κοινότητα συνεισφέρει στη συνεργασία των ΥΧΕ στους τοµείς
του παρόντος τίτλου, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε ΥΧΕ ή,
κατά περίπτωση, µε τη µορφή περιφερειακών µέτρων.
Άρθρο 11
Παραγωγικοί τοµείς
Η συνεργασία στηρίζει τις τοµεακές πολιτικές και στρατηγικές που
διευκολύνουν την πρόσβαση στις παραγωγικές δραστηριότητες και
πόρους, ιδίως στους παρακάτω τοµείς:
α) Γ ε ω ρ γ ί α : γεωργική πολιτική και οικοδόµηση θεσµών, διαφοροποίηση, άρδευση, πολλαπλασιασµός σπόρων προς σπορά,
µέτρα προστασίας των καλλιεργειών, παραγωγή λιπασµάτων,
εξοπλισµός, µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, εκτροφή
βοοειδών και µικρών ζώων, ζωοτεχνία, γεωργικές εφαρµογές
και έρευνα· εµπορία· αποθήκευση και µεταφορά· επισιτιστική
ασφάλεια· γεωργικές πιστώσεις· εγκατάσταση αγροτικού
πληθυσµού και αγροτική µεταρρύθµιση, πολιτική χρήσης και
καταγραφής γαιών, µεταφορά τεχνολογιών, αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα και άλλες υπηρεσίες στήριξης.
β) ∆ ά σ η : δασική πολιτική και οικοδόµηση θεσµών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των δένδρων για τον περιορισµό της
διάβρωσης και της απερήµωσης, µε στόχο τη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος· αναδάσωση· διαχείριση δασών, συµπεριλαµβανοµένης της ορθολογικής χρησιµοποίησης και διαχείρισης των
εξαγωγών ξυλείας· ζητήµατα σχετικά µε τα τροπικά δάση·
έρευνα και κατάρτιση.
γ) Α λ ι ε ί α : πολιτική αλιείας και οικοδόµηση θεσµών, προστασία
και ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεµάτων· ιχθυοτροφία και βιοτεχνική αλιεία· µεταφορά των προϊόντων της
αλιείας· εναποθήκευση υπό ψύξη, εµπορία και διατήρηση των
ψαριών
δ) Α γ ρ ο τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η : αγροτική πολιτική και οικοδόµηση
θεσµών, έργα/προγράµµατα ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης· ενισχύσεις και έργα µε στόχο τον πληθυσµό και την
παραγωγή, καθώς και την εµπορία στις αγροτικές περιοχές·
αγροτική υποδοµή.

ε) Β ι ο µ η χ α ν ί α : τοµεακή πολιτική και οικοδόµηση θεσµών·
βιοτεχνία· βιοµηχανίες αγροτικών προϊόντων και άλλοι µεταποιητικοί τοµείς, βιοµηχανία εξοπλισµού µεταφορών· τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη· ποιοτικός έλεγχος· ανάπτυξη και
επέκταση µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων και µικροεπιχειρήσεων·
στ) Ο ρ υ χ ε ί α : τοµεακή πολιτική και οικοδόµηση θεσµών, τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη· εκµετάλλευση µικρής κλίµακας κ.λπ.
ζ) Ενέργεια: ενεργειακή πολιτική και οικοδόµηση θεσµών·
παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας (από πηγές µη ανανεώσιµες
και ανανεώσιµες)· αποτελεσµατική χρήση των ενεργειακών
πόρων· έρευνα και κατάρτιση στον τοµέα της ενεργείας· ενθάρρυνση του ιδιωτικού τοµέα για την παραγωγή και τη διανοµή
ηλεκτρικής ενεργείας.
η) Μ ε τ α φ ο ρ έ ς : πολιτική µεταφορών και οικοδόµηση θεσµών·
οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές, αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές ή µεταφορές από οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και εξοπλισµός αποθήκευσης·
θ) Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς : πολιτική επικοινωνιών και οικοδόµηση
θεσµών· τηλεπικοινωνίες και µέσα ενηµέρωσης.
ι) Ύ δ α τ α : πολιτική υδάτων και οικοδόµηση θεσµών· προστασία
των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, υδροδότηση
αγροτικών και αστικών περιοχών για οικιακούς, βιοµηχανικούς
ή γεωργικούς σκοπούς· αποθήκευση και διανοµή, διαχείριση
υδάτινων πόρων.
ια) Τ ρ α π ε ζ ι κ έ ς κ α ι χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς κ α ι
υ π η ρ ε σ ί ε ς π ρ ο ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς : πολιτική του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και οικοδόµηση θεσµών, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις· ιδιωτικοποίηση, συµµετοχή στο κεφάλαιο και εµπορία· ενίσχυση εµπορικών και επαγγελµατικών ενώσεων (περιλαµβάνονται και οι φορείς προώθησης των εξαγωγών)· χρηµατοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα·
ιβ) Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε φ α ρ µ ο γ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν , έ ρ ε υ ν α : πολιτική και οικοδόµηση θεσµών· συνεννόηση για την ανάληψη
δράσης σε τοπικό, εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, µε στόχο
την προώθηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και της εφαρµογής τους στην παραγωγή και την
ανάπτυξη εξοικείωσης µε την πληροφορική στο επίπεδο του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, επιστηµονικά προγράµµατα
και ερευνητικός εξοπλισµός.
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Άρθρο 12
Ανάπτυξη του εµπορίου
1.
Η Κοινότητα θέτει σε εφαρµογή τα µέτρα για την ανάπτυξη
του εµπορίου, από το στάδιο του σχεδιασµού µέχρι το τελικό
στάδιο της διανοµής των προϊόντων.
Σκοπός των µέτρων αυτών είναι να µπορέσουν οι ΥΧΕ να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και να συµµετάσχουν υπό τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους στην αγορά της Κοινότητας και στις εσωτερικές, υποπεριφερειακές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές, χάρη στη διαφοροποίηση του φάσµατος και την αύξηση της αξίας και του όγκου του
εµπορίου των ΥΧΕ σε αγαθά και υπηρεσίες.
2.
Εκτός από την ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των ΥΧΕ και
της Κοινότητας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις µε τις
οποίες επιδιώκεται η αύξηση της αυτονοµίας των ΥΧΕ, και η
ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας όσον αφορά το εµπόριο
και τις υπηρεσίες.
3.
Εντός του πλαισίου των µέσων που παρέχει η παρούσα απόφαση και σύµφωνα µε τις διατάξεις που έχουν σχέση µε αυτά,
αναλαµβάνονται δράσεις µετά από αίτηση των αρχών των ΥΧΕ που
αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τοµείς:
α) τη στήριξη για τον καθορισµό κατάλληλων µακροοικονοµικών
πολιτικών αναγκαίων για την ανάπτυξη του εµπορίου·
β) τη στήριξη για τη δηµιουργία ή τη µεταρρύθµιση του κατάλληλου νοµικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και για τη
µεταρρύθµιση των διοικητικών διαδικασιών·
γ) τη χάραξη συνεπών εµπορικών στρατηγικών·
δ) την ενίσχυση των ΥΧΕ στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν
τις ενδογενείς δυνατότητές τους, τα δικά τους συστήµατα
πληροφόρησης και την κατανόηση του ρόλου και της σηµασίας του εµπορίου για την οικονοµική ανάπτυξη·
ε) τη στήριξη για την ενίσχυση των υποδοµών που έχουν σχέση
µε το εµπόριο και, ιδίως, τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ
να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την υποδοµή των βοηθητικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µεταφοράς
και αποθήκευσης, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική
συµµετοχή τους στη διανοµή των αγαθών και των υπηρεσιών
και να αυξηθεί η ροή των εξαγωγών των ΥΧΕ·
στ) την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και την ανάπτυξη
των επαγγελµατικών προσόντων στον τοµέα του εµπορίου και
των υπηρεσιών, ιδίως στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίας,
διανοµής και µεταφοράς στην κοινοτική, την περιφερειακή και
τη διεθνή αγορά·
ζ) την ενίσχυση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα και, ειδικότερα, των ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να
αναπτύξουν προϊόντα, δυνατότητες διάθεσης και κοινές επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα·
η) τη στήριξη δράσεων των ΥΧΕ που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρήσεων
κοινής συµµετοχής·
θ) την ίδρυση, προσαρµογή και ενίσχυση, στις ΥΧΕ, οργανισµών
επιφορτισµένων µε την ανάπτυξη του εµπορίου και των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ειδικές ανάγκες των
οργανισµών των λιγότερο ανεπτυγµένων ΥΧΕ·
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ι) τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ να βελτιώσουν ποιοτικά
τα προϊόντα τους, να τα προσαρµόσουν στις ανάγκες της
αγοράς και να διευρύνουν το φάσµα των δυνατοτήτων
διάθεσής τους·
ια) τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ να διεισδύσουν αποτελεσµατικότερα στις αγορές των τρίτων χωρών·
ιβ) τα µέτρα εµπορικής ανάπτυξης, και συγκεκριµένα εντατικοποίηση των επαφών και των ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ
οικονοµικών φορέων των ΥΧΕ, των κρατών ΑΚΕ, των κρατών
µελών και τρίτων χωρών·
ιγ) την ενίσχυση των ΥΧΕ για την εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών
µάρκετινγκ σε τοµείς και προγράµµατα µε αντικείµενο την
παραγωγή σε τοµείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου και η
γεωργία·
ιδ) τη σύσταση και την ανάπτυξη ασφαλιστικών και πιστωτικών
οργανισµών σε σχέση µε την ανάπτυξη του εµπορίου.
4.
Στήριξη µπορεί να παρέχεται στις ΥΧΕ για τη συµµετοχή σε
εµποροπανηγύρεις, εκθέσεις και εµπορικές αποστολές, µόνον εφόσον αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος προγραµµάτων γενικής ανάπτυξης εµπορίου και αγορών.
5.
Η συµµετοχή των λιγότερο ανεπτυγµένων ΥΧΕ σε διάφορες
εµπορικές δραστηριότητες ενθαρρύνεται µε ειδικές διατάξεις και
ιδίως µε την κάλυψη του κόστους µετακίνησης του προσωπικού
και µεταφοράς των αντικειµένων και των εµπορευµάτων που πρόκειται να εκτεθούν, κατά τη συµµετοχή τους σε εµποροπανηγύρεις,
εκθέσεις και εµπορικές αποστολές τοπικού ή περιφερειακού
χαρακτήρα, καθώς και σε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους της προσωρινής κατασκευής ή/και της ενοικίασης εµπορικών περιπτέρων. Ειδική ενίσχυση χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ για την προετοιµασία ή/και την αγορά υλικού
προώθησης.
Άρθρο 13
Συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών
1.
Η Κοινότητα δέχεται να αναπτύξει και να χρηµατοδοτήσει τις
υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που τάσσονται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών
κάθε ΥΧΕ.
2.
Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη και την προώθηση
των υπηρεσιών θαλασσίων µεταφορών στις ΥΧΕ, κατά τρόπο αποτελεσµατικό και οικονοµικά εύλογο, προβαίνοντας, µεταξύ άλλων,
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) την ενθάρρυνση της αποτελεσµατικής µεταφοράς των φορτίων
µε οικονοµικές και εµπορικά πρόσφορες τιµές,
β) εφαρµογή ορθών πολιτικών και κανόνων ανταγωνισµού,
γ) ενίσχυση της συµµετοχής των ΥΧΕ στις διεθνείς υπηρεσίες
θαλάσσιων µεταφορών,
δ) ενθάρρυνση περιφερειακών προγραµµάτων θαλάσσιων µεταφορών και ανάπτυξης των συναλλαγών,
ε) ενίσχυση της συµµετοχής του τοπικού ιδιωτικού τοµέα στις
ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Η Κοινότητα και οι ΥΧΕ δεσµεύονται να προωθήσουν την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των πληρωµάτων και τις δράσεις
κατά της ρύπανσης.
3.
Η Κοινότητα ενισχύει τη συνεργασία µε τις ΥΧΕ, προκειµένου
να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εναέριας
κυκλοφορίας.

30.11.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προς αυτόν τον σκοπό, είναι σκόπιµο:
α) να εξεταστούν όλα τα µέσα για τη µεταρρύθµιση και τον
εκσυγχρονισµό του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών στις
ΥΧΕ,
β) να προωθηθεί η εµπορική βιωσιµότητα και η ανταγωνιστικότητά
τους,
γ) να ενθαρρυνθεί η αύξηση των επενδύσεων και της συµµετοχής
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και των ανταλλαγών τεχνογνωσίας
και ορθών εµπορικών πρακτικών,
δ) να παρασχεθεί στους επιβάτες και στους εξαγωγείς όλων των
πρόσβαση στα παγκόσµια δίκτυα αεροπορικών µεταφορών.
4.
Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφάλεια στον τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών και να καθιερωθούν και να τεθούν σε
εφαρµογή οι διεθνείς κανόνες που ισχύουν σε αυτόν τον τοµέα.
Προς αυτόν το σκοπό, η Κοινότητα θα ενισχύσει τις ΥΧΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκειµένου:
α) να θέσουν σε εφαρµογή συστήµατα ασφάλειας της αεροπλοΐας,
συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος Επικοινωνίας, Ναυσιπλοΐας και Ελέγχου/∆ιαχείρισης εναερίου κυκλοφορίας (SNV/
ATM),
β) να διαφυλάξουν την ασφάλεια στους αερολιµένες και να ενισχύσουν την ικανότητα των αρχών πολιτικής αεροπορίας να διαχειρίζονται κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ασφάλειας που υπάγεται στις αρµοδιότητές τους,
γ) να αναπτύξουν την υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό,
δ) να µεριµνούν, ώστε όλα τα µέτρα που λαµβάνονται σε αυτόν
τον τοµέα να βασίζονται στις συστάσεις των αρµόδιων διεθνών
οργανισµών και να είναι αποτελεσµατικά και εφαρµόσιµα σε
µακροχρόνια βάση.
5.
Είναι απαραίτητο να ληφθεί µέριµνα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των αεροπορικών µεταφορών στο περιβάλλον,
ιδίως µέσω των κατάλληλων µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
6.
Σε πολλές πτυχές των αεροπορικών µεταφορών, οι λύσεις σε
περιφερειακό επίπεδο δύνανται να προσφέρουν προοπτικές καλύτερης οικονοµικής απόδοσης και οικονοµιών κλίµακας. Προς αυτόν
τον σκοπό, η Κοινότητα δεσµεύεται να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο σε όλες τις ενδεδειγµένες
περιπτώσεις.
7.
∆εδοµένου ότι οι τηλεπικοινωνίες και η ενεργός συµµετοχή
στην κοινωνία πληροφοριών αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για
την επιτυχηµένη ενσωµάτωση των ΥΧΕ στην παγκόσµια οικονοµία,
η Κοινότητα και, ενδεχοµένως, οι ΥΧΕ παρέχουν εκ νέου τη διαβεβαίωση ότι δεσµεύονται να τηρήσουν τις υφιστάµενες πολυµερείς
συµφωνίες και, ιδίως, τη συµφωνία του ΠΟΕ για τις βασικές τηλεπικοινωνίες.
8.
Η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν
οι ΥΧΕ, για την αύξηση των δυνατοτήτων τους στον τοµέα εµπορίου υπηρεσιών επικοινωνιών. Η συνεργασία καλύπτει ιδίως τους
ακόλουθους τοµείς:
α) ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των αρµόδιων
οργανισµών τηλεπικοινωνιών των ΥΧΕ και της Κοινότητας, µε
στόχο την ενθάρρυνση της δηµιουργίας ενός ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος τηλεπικοινωνιών φροντίζοντας ώστε οι τιµές να
αντικατοπτρίζουν κατά το δυνατόν το κόστος,
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β) καθιέρωση διαλόγου για τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών πτυχών
και της πολιτικής τηλεπικοινωνιών,
γ) ανταλλαγές απόψεων και, ενδεχοµένως, παροχή τεχνικής
βοήθειας στον τοµέα της νοµοθεσίας, της τυποποίησης, των
δοκιµών συµµόρφωσης και πιστοποίησης των τεχνολογιών
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και της χρήσης των
συχνοτήτων,
δ) διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
και ανάπτυξη νέου εξοπλισµού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασύνδεση των δικτύων και την διαλειτουργικότητα των εφαρµογών τους,
ε) προώθηση και θέση σε εφαρµογή κοινών ερευνών στον τοµέα
των νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε την κοινωνία πληροφοριών,
στ) σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων και πολιτικών που
αποσκοπούν στην ενηµέρωση για τα οικονοµικά και κοινωνικά
οφέλη που µπορεί να προσφέρει η κοινωνία πληροφοριών.
9.
Η συνεργασία αποσκοπεί, ειδικότερα, στη διασφάλιση µεγαλύτερης συµπληρωµατικότητας και στην αρτιότερη εναρµόνιση των
συστηµάτων επικοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην προσαρµογή τους
στις νέες τεχνολογίες.
10.
Η Κοινότητα υποστηρίζει µέτρα και δράσεις που αποσκοπούν να αναπτύξουν και να στηρίξουν τον τοµέα του αειφόρου
τουρισµού. Αυτά τα µέτρα µπορεί να τεθούν σε εφαρµογή σε όλα
τα στάδια, από τον καθορισµό του τουριστικού προϊόντος µέχρι
την εµπορία και την προώθησή του.
Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των αρµόδιων
αρχών των ΥΧΕ, που αποβλέπουν στην άντληση του µεγαλύτερου
δυνατού οφέλους από τον τουρισµό σε τοπικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο, λόγω της απήχησής του οικονοµική ανάπτυξη, και
να παρασχεθούν κίνητρα για την εισροή χρηµατοδοτικών πόρων µε
προέλευση την Κοινότητα και άλλες πηγές για την ανάπτυξη του
τουρισµού στις ΥΧΕ. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην ενσωµάτωση του τουρισµού στον κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό
βίο του πληθυσµού καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι ειδικότερες δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισµού συνίστανται στον καθορισµό, την προσαρµογή και την επεξεργασία των κατάλληλων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα προγράµµατα και έργα τουριστικής ανάπτυξης βασίζονται σε αυτές τις πολιτικές, σύµφωνα µε
τους ακόλουθους τέσσερις άξονες:
α) Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και ανάπτυξη θεσµών,
που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα εξής:
— τελειοποίηση των υπαλλήλων σε ειδικούς τοµείς αρµοδιότητας και συνεχής επιµόρφωση στο κατάλληλο επίπεδο τόσο
στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να
διασφαλιστεί ικανοποιητικός σχεδιασµός και ανάπτυξη,
— δηµιουργία και ενίσχυση κέντρων τουριστικής προώθησης,
— παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού και σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς του τουριστικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου του
προσωπικού που απασχολείται σε τοµείς επικουρικούς του
τουρισµού,
— συνεργασία και ανταλλαγές µεταξύ ΥΧΕ, καθώς και µεταξύ
αυτών και κρατών ΑΚΕ στον τοµέα της επιµόρφωσης, της
τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης των θεσµών.
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β) Ανάπτυξη των προϊόντων, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:
— τον καθορισµό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη
προϊόντων εκτός των παραδοσιακών και νέων τουριστικών
προϊόντων, την προσαρµογή υφιστάµενων προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένης της διαφύλαξης και της αξιοποίησης
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των οικολογικών και περιβαλλοντικών πτυχών, τη διαχείριση, την προστασία και τη
διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και των
ιστορικών, κοινωνικών και των λοιπών φυσικών αγαθών, την
ανάπτυξη επικουρικών υπηρεσιών,
— την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα στον
τοµέα του τουρισµού των ΥΧΕ και ιδίως της σύστασης
κοινών επιχειρήσεων,
— την παραγωγή βιοτεχνικών αντικειµένων πολιτιστικού
χαρακτήρα µε προορισµό την τουριστική αγορά.
γ) Ανάπτυξη της αγοράς, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:
— την παροχή συνδροµής για τον καθορισµό και την υλοποίηση στόχων και σχεδίων ανάπτυξης της αγοράς σε
τοπικό, υποπεριφερειακό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
— τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για
να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει ο
τουριστικός τοµέας, όπως είναι τα κεντρικά συστήµατα
κρατήσεων και τα συστήµατα ελέγχου και ασφαλείας της
εναέριας κυκλοφορίας,
— µέτρα στήριξης της εµπορίας και της προώθησης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων έργων και προγραµµάτων για την ανάπτυξη της αγοράς, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των
δυνατοτήτων διείσδυσης στην αγορά και θα στοχεύουν τους
κυριότερους µηχανισµούς αύξησης των τουριστικών ρευµάτων στις παραδοσιακές και µη παραδοσιακές αγορές,
καθώς και συγκεκριµένες δραστηριότητες, όπως η συµµετοχή σε εξειδικευµένες εµπορικές εκδηλώσεις, όπως είναι,
για παράδειγµα, οι εµπορικές εκθέσεις, η παραγωγή ποιοτικής τεκµηρίωσης, ταινιών και υλικού εµπορίας.
δ) Έρευνα και πληροφόρηση, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:
— τη βελτίωση των συστηµάτων πληροφόρησης για τον τουρισµό και τη συλλογή, ανάλυση, διάδοση και εκµετάλλευση
στατιστικών στοιχείων,
— την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων του
τουρισµού στις οικονοµίες των ΥΧΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην ανάπτυξη σχέσεων συµπληρωµατικότητας µε άλλους
τοµείς, όπως η βιοµηχανία ειδών διατροφής, ο οικοδοµικός
κλάδος, η τεχνολογία και η διαχείριση στις ΥΧΕ εν γένει και
των γύρω περιοχών.
Άρθρο 14
Τοµείς που συνδέονται µε το εµπόριο
1.
Η Κοινότητα συµβάλλει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
στρατηγικής κάθε επιµέρους ΥΧΕ, στην ενίσχυση της ικανότητας
των ΥΧΕ να χειρίζονται το σύνολο των τοµέων που σχετίζονται µε
το εµπόριο βελτιώνοντας και στηρίζοντας, ενδεχοµένως, το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο.
2.
Η Κοινότητα συνεργάζεται µε τις ΥΧΕ για την υλοποίηση των
γενικών αρχών που διέπουν την προστασία και την προώθηση των
επενδύσεων.
3.
Η Κοινότητα συµβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας µε
τις ΥΧΕ, µε στόχο τη διαµόρφωση και τη στήριξη, από κοινού µε
τους αρµόδιους οργανισµούς, αποτελεσµατικών πολιτικών ανταγω-
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νισµού, οι οποίες θα διασφαλίσουν σταδιακά την αποτελεσµατική
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού τόσο από τις ιδιωτικές όσο
και από τις κρατικές επιχειρήσεις. Η οικεία συνεργασία θα περιλαµβάνει ιδίως την παροχή συνδροµής για την κατάρτιση του κατάλληλου νοµικού πλαισίου και για τη διοικητική εφαρµογή του, αφού
ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ.
4.
Η Κοινότητα εξακολουθεί να ενισχύει τη συνεργασία µε τις
ΥΧΕ, η οποία θα εκτείνεται κυρίως στους ακόλουθους τοµείς:
α) επεξεργασία νοµοθεσίας και κανονιστικών πλαισίων µε στόχο
την προστασία και τον σεβασµό των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, την αποτροπή της κατάχρησης αυτών των δικαιωµάτων από τους δικαιούχους τους και της παραβίασής τους από
τους ανταγωνιστές, τη δηµιουργία και την ενίσχυση των αρµόδιων τοπικών, εθνικών και περιφερειακών γραφείων και άλλων
οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης περιφερειακών
οργανισµών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επιφορτισµένων µε την εφαρµογή και την προστασία των δικαιωµάτων,
µεταξύ άλλων µε την παροχή σχετικής κατάρτισης στο προσωπικό τους,
β) σύναψη συµφωνιών µε αντικείµενο την προστασία των σηµάτων
και των γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
5.
Η Κοινότητα συµβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν
οι ΥΧΕ στον τοµέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης, µε
στόχο την προώθηση συµβατών συστηµάτων µεταξύ της Κοινότητας και των ΥΧΕ. Η συνεργασία περιλαµβάνει ιδίως:
α) µέτρα µε στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των
διεθνών κανονισµών και τεχνικών κανόνων καθώς και των διαδικασιών διαπίστωσης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένων
ειδικών τοµεακών µέτρων και λαµβανοµένου υπόψη του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης των ΥΧΕ,
β) συνεργασία στον τοµέα της διαχείρισης και της διασφάλισης της
ποιότητας σε επιλεγµένους τοµείς που ενέχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις ΥΧΕ,
γ) στήριξη πρωτοβουλιών των ΥΧΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων
στους τοµείς της διαπίστωσης της συµµόρφωσης, της µετρολογίας και της τυποποίησης,
δ) ανάπτυξη δεσµών µεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και των
ΥΧΕ στον τοµέα της τυποποίησης, της διαπίστωσης της συµµόρφωσης και της πιστοποίησης.
6.
Η Κοινότητα συµβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας µε
τις ΥΧΕ στον τοµέα των υγειονοµικών, φυτοϋγειονοµικών και
κτηνιατρικών µέτρων µε σκοπό την ανάπτυξη των αντίστοιχων ικανοτήτων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
7.
Η Κοινότητα συµβάλλει, σύµφωνα µε το πνεύµα των αρχών
του Ρίο, στην ενίσχυση της συνεργασίας µε τις ΥΧΕ, επιδιώκοντας
την αµοιβαία συµπλήρωση των εµπορικών και περιβαλλοντικών
πολιτικών τους. Η συνεργασία θα αποσκοπεί ιδίως στα εξής:
α) στη χάραξη συνεκτικών πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
β) στην ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου των εµπορευµάτων και
των υπηρεσιών σε συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος,
γ) στη βελτίωση των µεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον στους κατάλληλους τοµείς.
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8.
Η Κοινότητα συνεργάζεται µε τις ΥΧΕ στον τοµέα του εργασιακού καθεστώτος. Η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα αφορά
κυρίως τους ακόλουθους τοµείς:
α) ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα οικεία νοµοθετικά και
ρυθµιστικά πλαίσια των µερών στον τοµέα της εργασίας,
β) συνδροµή για την εκπόνηση εργατικού δικαίου και την ενίσχυση
της υφιστάµενης νοµοθεσίας,
γ) εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµµατα ευαισθητοποίησης
(µε στόχο την εξάλειψη της παιδικής εργασίας),
δ) τήρηση της εφαρµογής του νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει την εργασία.
9.
Η Κοινότητα συνεργάζεται µε τις ΥΧΕ στον τοµέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών µε τα εξής µέτρα:
α) ενίσχυση της θεσµικής και τεχνικής ικανότητας σε αυτόν τον
τοµέα,
β) δηµιουργία συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και αµοιβαίας ενηµέρωσης για τα επικίνδυνα προϊόντα,
γ) ανταλλαγή πληροφοριών και πείρας σχετικά µε τη θέσπιση και
τη λειτουργία συστηµάτων εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και σχετικά µε την ασφάλεια των
προϊόντων,
δ) πληρέστερη ενηµέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τις τιµές
και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των προσφερόµενων
υπηρεσιών,
ε) ενθάρρυνση της ανάπτυξης ιδιωτικών ενώσεων καταναλωτών
και των επαφών µεταξύ εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών,
στ) βελτίωση της συµβατότητας των πολιτικών και των συστηµάτων προς όφελος των καταναλωτών,
ζ) γνωστοποίηση της έναρξης ισχύος της νοµοθεσίας και προώθηση της συνεργασίας για τη διερεύνηση επικίνδυνων ή αθέµιτων εµπορικών πρακτικών,
η) εφαρµογή των απαγορεύσεων εξαγωγής εµπορευµάτων και
υπηρεσιών, των οποίων η εµπορία έχει απαγορευθεί στη χώρα
παραγωγής τους.
10.
Η Κοινότητα υποστηρίζει τις προσπάθειες δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων των ΥΧΕ στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών:
α) για τον εκσυγχρονισµό της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, των
υπηρεσιών διαβίβασης στοιχείων, των εφαρµογών τηλεπεξεργασίας και των σχεδίων τηλεµατικών εφαρµογών (ΤΑΡ),
β) για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών και του
απαιτούµενου ανθρώπινου δυναµικού για την πραγµάτωση της
κοινωνίας της πληροφορίας, και για την καλύτερη δυνατή
ενσωµάτωση των υπηρεσιών αυτών στο περιφερειακό πλαίσιο,
γ) για την καλύτερη γνώση των οικονοµικών δυνατοτήτων και τη
βελτίωση των ανταλλαγών πείρας και τεχνογνωσίας,
δ) για την παροχή καλύτερων πληροφοριών στους χρήστες των
πόρων αυτών,
ε) για την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του τοµέα αυτού κατά
βέλτιστο και βιώσιµο τρόπο,
στ) για την ανάπτυξη της χρησιµοποίησης της τεχνολογίας των
επικοινωνιών και της πληροφορίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως µάθησης,
ζ) για την αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου και της οικονοµικής συνεργασίας,
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η) για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των υγειονοµικών
δικτύων, µέσω της ανάπτυξης διασυνδέσεων µεταξύ νοσοκοµείων, της χρήσης τηλεδιάγνωσης και της δηµιουργίας κοινών
βάσεων δεδοµένων,
θ) για την ανάπτυξη πολυµεσικής πρόσβασης σε πολιτιστικούς και
τουριστικούς πόρους,
ι) για τη βελτίωση και την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας
της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη βιοµηχανία και για
την καινοτοµία.
Άρθρο 15
Κοινωνικοί τοµείς
Η Κοινότητα συµβάλλει, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε επιµέρους ΥΧΕ, σε αναπτυξιακές δράσεις στον τοµέα
του ανθρώπινου δυναµικού και στον κοινωνικό τοµέα. Η συνεργασία θα µπορούσε να συµβάλει κυρίως στη στήριξη των προγραµµάτων στους ακόλουθους τοµείς:
α) Ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων (κτίρια και υλικό)· γλωσσική κατάρτιση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών, πρωτοβάθµια εκπαίδευση, δευτεροβάθµια εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, ανώτατη
εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων σε
ειδικούς τοµείς, π.χ. γεωργική κατάρτιση στον αντίστοιχο
τοµέα).
Στον τοµέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να
αποδοθεί στην ευρύτερη πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση και
στη βελτίωση της ποιότητάς της, µε την οικοδόµηση περισσότερων σχολείων, την ανακαίνιση των υφιστάµενων αιθουσών και
την παροχή του αναγκαίου εποπτικού υλικού, την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών και τη χορήγηση υποτροφιών σπουδών
στους φτωχούς σπουδαστές.
β) Μεταρρυθµιστικές δραστηριότητες στον τοµέα της υγείας, ενίσχυση της πολιτικής και των οργάνων του τοµέα της υγείας·
εκπαίδευση, κατάρτιση και ιατρική έρευνα, υγειονοµική υποδοµή· καταπολέµηση HIV/AIDS κ.λπ.
Στον τοµέα της υγείας, τα έργα θα πρέπει να συµβάλλουν στην
εξασφάλιση υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης και
πρόληψης, ιδίως δε υπηρεσιών οικογενειακού προγραµµατισµού και προστασίας της υγείας της µητέρας και του παιδιού.
γ) Πολιτική στο δηµογραφικό τοµέα και τον οικογενειακό προγραµµατισµό, υπηρεσίες περίθαλψης της µητέρας και του παιδιού· µεταξύ άλλων, στήριξη σχεδίων για τη διάπλαση και την
ευηµερία της επόµενης γενεάς, δηλαδή των σηµερινών παιδιών.
δ) Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών για την
πρόληψη της παραγωγής, της διανοµής και της διακίνησης
κάθε µορφής ναρκωτικών, και ψυχοτρόπων ουσιών· πρόληψη
και καταπολέµηση της τοξικοµανίας, λαµβανοµένου υπόψη
του έργου που επιτελούν σε αυτόν τον τοµέα οι αρµόδιοι
διεθνείς οργανισµοί.
Η συνεργασία αφορά τις ακόλουθες πτυχές:
i) επιµόρφωση, εκπαίδευση, πολιτική στον τοµέα της υγείας
και αποκατάσταση τοξικοµανών, συµπεριλαµβανοµένων
έργων επανένταξης τοξικοµανών στον χώρο της εργασίας
και της κοινωνίας·
ii) µέτρα που αποσκοπούν να προωθήσουν οικονοµικές
δραστηριότητες υποκατάστασης, όπως είναι τα προγράµµατα οικονοµικού αναπροσανατολισµού των περιοχών
παράνοµης παραγωγής φυτών, από τα οποία προέρχονται
τα ναρκωτικά, σε συνδυασµό µε αποτελεσµατικά κατασταλτικά µέτρα·
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iii) τεχνική βοήθεια, χρηµατοδοτική ενίσχυση και διοικητική
συνδροµή για τον έλεγχο του εµπορίου πρόδροµων ουσιών
και για τη θέσπιση κανόνων ισοδύναµων µε αυτούς που
έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και οι αρµόδιοι διεθνείς οργανισµοί.
iv) τεχνική βοήθεια, χρηµατοδοτική ενίσχυση και διοικητική
συνδροµή στον τοµέα της πρόληψης, της αντιµετώπισης
και της καταπολέµησης της τοξικοµανίας·
v) τεχνική βοήθεια και κατάρτιση, καθώς και θέσπιση κανόνων
µε σκοπό την αποτροπή της νοµιµοποίησης παράνοµων
εσόδων, ισοδύναµων µε αυτούς που έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, ιδίως δε η οµάδα
διεθνούς χρηµατοοικονοµικής δράσης κατά της νοµιµοποίησης παράνοµων κεφαλαίων·
vi) ανταλλαγή χρήσιµων πληροφοριών για την υλοποίηση των
στοιχείων α) έως δ).
ε) Πολιτική στον τοµέα των υδάτων και οικοδόµηση θεσµών·
προστασία των υδάτινων πόρων· διαχείριση των αποβλήτων (τα
ύδατα που προορίζονται για τη γεωργία και την παραγωγή
ενεργείας θα εξεταστούν στο πλαίσιο του αντίστοιχου τοµέα).
Όσον αφορά τον τοµέα της διανοµής και του καθαρισµού των
υδάτων, στόχος είναι η παροχή αυτών των υπηρεσιών στις
περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς. Οι χρηµατοδοτήσεις που αποσκοπούν να προωθήσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες διανοµής και καθαρισµού για την παραγωγή πόσιµου
ύδατος συµβάλλουν άµεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού, βελτιώνοντας την κατάσταση της υγείας του και
έµµεσα αυξάνοντας την παραγωγικότητα των ατόµων που δεν
είχαν ακόµη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες· η ανάγκη επέκτασης των βασικών υπηρεσιών στον τοµέα των υδάτων, του
καθαρισµού και της µεταφοράς τους στους αστικούς και αγροτικούς πληθυσµούς εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει να
εξεταστεί υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας και σε συνάρτηση
µε το περιβάλλον.
στ) Η Κοινότητα συνεργάζεται µε τις ΥΧΕ µε στόχο τη διατήρηση,
την αειφόρο χρήση και διαχείριση της βιολογικής ποικιλοµορφίας λαµβάνοντας υπόψη το κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης
στον τοµέα της βιολογικής ποικιλοµορφίας.
Η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα µπορεί να καλύπτει, ιδίως,
τα εξής:
i) τη στήριξη της επεξεργασίας και της εφαρµογής στρατηγικών και σχεδίων δράσης σχετικών µε τη βιοποικιλότητα,
ii) τη διευκόλυνση της εγκαθίδρυσης µηχανισµών ανταλλαγής
πληροφοριών σε τοπικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό
επίπεδο, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της προόδου κατά την εφαρµογή της σύµβασης για τη
βιολογική ποικιλοµορφία (CDB) (1),
iii) την ανάπτυξη και την ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων για τις
βιολογικές ποικιλοµορφίες των ΥΧΕ,
iv) την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων πρόσβασης στους
γενετικούς πόρους,
v) την προώθηση της σύναψης συµφωνιών µε τον ιδιωτικό
τοµέα, για τη χρήση των γενετικών πόρων της χώρας, ώστε
οι τοπικοί πληθυσµοί να έχουν όντως τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από τις οικονοµικές συνέπειες αυτών των
συµφωνιών και ώστε η χρήση των γενετικών πόρων να µην
εκθέτει σε κίνδυνο την προστασία και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας,
(1) Απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993,
σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλοµορφία.
(ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
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vi) την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των ΥΧΕ στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών και στις διαπραγµατεύσεις
στο πλαίσιο της CDB.
ζ) Έργα και προγράµµατα στέγασης και ολοκληρωµένης αστικής
ανάπτυξης.
Στον τοµέα της αστικής ανάπτυξης, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατασκευή και την αποκατάσταση του οδικού
δικτύου και άλλων βασικών έργων υποδοµής, ιδίως δε κατοικιών µε χαµηλό ενοίκιο.
Άρθρο 16
Περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση
Με τη συνεργασία παρέχεται αποτελεσµατική συνδροµή για την
επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων που καθορίζουν οι
αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας και της
ολοκλήρωσης σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο:
1. Η περιφερειακή συνεργασία αφορά τις δράσεις που συµφωνούνται µεταξύ:
α) δύο, περισσότερων ή όλων των ΥΧΕ·
β) ενός ή περισσότερων ΥΧΕ σε συνεργασία µε ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη, είτε ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ·
γ) ενός ή περισσότερων ΥΧΕ µε ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ,
καθώς και µε µία ή περισσότερες από τις εξόχως απόµακρες
περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2
της συνθήκης (Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν,
Κανάριες Νήσοι, Αζόρες και Μαδέρα)·
δ) δύο ή περισσοτέρων περιφερειακών φορέων στους οποίους
οι ΥΧΕ είναι µέλη·
ε) ενός ή περισσοτέρων ΥΧΕ και περιφερειακών οργανισµών,
στους οποίους συµµετέχουν ΥΧΕ, κράτη ΑΚΕ ή υπερπόντια
διαµερίσµατα.
2. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί στα
εξής:
α) να ενθαρρύνει τη σταδιακή ενσωµάτωση των ΥΧΕ στην
παγκόσµια οικονοµία·
β) να επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη και συνεργασία,
τόσο στο εσωτερικό όσο και µεταξύ των περιφερειών των
ΥΧΕ και των κρατών ΑΚΕ·
γ) να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία του πληθυσµού,
των αγαθών, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων, του εργατικού
δυναµικού και της τεχνολογίας·
δ) να επιταχύνει τη διαφοροποίηση των οικονοµιών, καθώς και
τον συντονισµό και την εναρµόνιση των πολιτικών συνεργασίας σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο·
ε) να προαγάγει και να αναπτύξει το εµπόριο µεταξύ και εντός
των ΥΧΕ, καθώς και µεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόµακρων περιφερειών, των κρατών ΑΚΕ ή τρίτων χωρών.
3. Στον τοµέα της περιφερειακής ολοκλήρωσης, η συνεργασία
αποσκοπεί στα εξής:
α) να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δυνατότητες των οργάνων
και οργανισµών περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, µε στόχο την προώθηση της περιφερειακής
συνεργασίας και ολοκλήρωσης·
β) να ενθαρρύνει τις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών και να επωφεληθούν από αυτές·
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γ) να θέσει σε εφαρµογή πολιτικές τοµεακής µεταρρύθµισης
σε περιφερειακό επίπεδο·
δ) να ελευθερώσει τις συναλλαγές και τις πληρωµές·

5. Επίσης, παρέχεται στήριξη σε έργα και πρωτοβουλίες διαπεριφερειακής συνεργασίας και συνεργασίας µεταξύ των ΥΧΕ και
µεταξύ των κρατών ΑΚΕ.

ε) να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες οικονοµικής
ολοκλήρωσης σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο·
στ) να λάβει υπόψη το καθαρό κόστος µετάβασης που θα έχει
η περιφερειακή ολοκλήρωση στους δηµοσιονοµικούς
πόρους και στο ισοζύγιο πληρωµών.
4. Η συνεργασία στον τοµέα της περιφερειακής συνεργασίας καλύπτει ευρύ φάσµα λειτουργιών και θεµάτων, που αφορούν κοινά
προβλήµατα και παρέχουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας, ιδίως σε σχέση µε τα εξής:
α) τις υποδοµές ιδίως τις υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών και των επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών προβληµάτων ασφαλείας, την ενέργεια·
β) το περιβάλλον, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων·
γ) την υγεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·
δ) την έρευνα και την επιστηµονική και τεχνική συνεργασία·
ε) τις περιφερειακές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε
περιφερειακό επίπεδο για την προετοιµασία έναντι των
φυσικών καταστροφών και τον µετριασµό των επιπτώσεών
τους·
στ) καθώς και σε άλλους τοµείς, όπως είναι ο περιορισµός των
εξοπλισµών και η καταπολέµηση των ναρκωτικών, του
οργανωµένου εγκλήµατος, της νοµιµοποίησης παράνοµων
εσόδων, της απάτης και της διαφθοράς.
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Άρθρο 17
Πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία
Η συνεργασία συµβάλλει στην αυτόνοµη ανάπτυξη των ΥΧΕ, µε
επίκεντρο τους ίδιους τους λαούς και θεµέλιο τον πολιτισµό κάθε
λαού. Η ανθρώπινη και πολιτιστική διάσταση οφείλει να διέπει
όλους τους τοµείς και να αντικατοπτρίζεται σε όλα τα αναπτυξιακά
έργα και προγράµµατα. Η συνεργασία στηρίζει την πολιτική που
χαράσσουν και τα µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές των
ΥΧΕ, προκειµένου να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναµικό τους,
να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στον τοµέα της δηµιουργίας
και να προωθήσουν τις πολιτισµικές ταυτότητές τους. Η συνεργασία ενθαρρύνει τη συµµετοχή των πληθυσµών στην αναπτυξιακή
διαδικασία.
Αυτή η συνεργασία ασκείται ιδίως µε τα εξής:
— τη συνεκτίµηση της πολιτιστικής και κοινωνικής διάστασης,
— την προώθηση των πολιτισµικών ταυτοτήτων και του διαπολιτισµικού διαλόγου, ιδίως όσον αφορά τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµίας, την παραγωγή και τη διάδοση πολιτιστικών αγαθών, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την ενηµέρωση και
την επικοινωνία,
— δράσεις αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, ιδίως όσον
αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την επιστηµονική και
τεχνική συνεργασία, το ρόλο των γυναικών στο πλαίσιο της
ανάπτυξης, την υγεία και την καταπολέµηση της τοξικοµανίας,
τον πληθυσµό και τη δηµογραφία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΧΕ-ΕΚ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κεφάλαιο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 18
Στόχοι
Η συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης αποσκοπεί,
µέσω της χορήγησης επαρκών χρηµατοδοτικών πόρων και της
κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, στα εξής:
α) να στηρίξει και να προωθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ίδιες οι ΥΧΕ, προκειµένου να εξασφαλίσουν κατά
τρόπο βιώσιµο την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον και σε πνεύµα
αλληλεξάρτησης·
β) να συµβάλει στην άνοδο του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσµού των ΥΧΕ·
γ) να προωθήσει µέτρα που µπορούν να ενθαρρύνουν την
ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους των συλλογικών φορέων,
των οµάδων και ενώσεων προσώπων, καθώς και τη συµµετοχή
τους στο σχεδιασµό και την εκτέλεση των αναπτυξιακών προγραµµάτων·

δ) να συµβάλει στην ευρύτερη δυνατή συµµετοχή του πληθυσµού
στα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη στο πλαίσιο
της προσπάθειας για την καταπολέµηση της ένδειας·
ε) να συµβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΥΧΕ να καινοτοµούν, να προσαρµόζουν και να τροποποιούν τις τοπικές
τεχνολογίες, καθώς και να κατακτούν τις κατάλληλες νέες
τεχνολογίες·
στ) να στηρίξει τις προσπάθειες των ΥΧΕ προκειµένου να επιτύχουν
την οικονοµική διαφοροποίηση, µεταξύ άλλων µε τη συµβολή
στην αειφόρο διερεύνηση, τη διατήρηση, το µετασχηµατισµό
και την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων των ΥΧΕ·
ζ) να στηρίξει και να προωθήσει τη βέλτιστη ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού στις ΥΧΕ·
η) να διευκολύνει την αύξηση των χρηµατοδοτικών ροών µε
προορισµό τις ΥΧΕ, ώστε αυτές οι ροές να καλύπτουν τις
εξελικτικές ανάγκες των ΥΧΕ και να παρέχουν στήριξη στις
προσπάθειες που καταβάλλουν οι ίδιες οι ΥΧΕ για την εναρµόνιση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, µέσω της
συγχρηµατοδότησης µε άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς
ή µε τρίτους φορείς·
θ) να ενθαρρύνει τις άµεσες ιδιωτικές επενδύσεις στις ΥΧΕ, να
στηρίξει την ανάπτυξη σε αυτές ενός ιδιωτικού τοµέα υγιούς,
ακµάζοντος και δυναµικού και να ενθαρρύνει την εισροή επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα από την τοπική, την εγχώρια ή τη
διεθνή χρηµατοοικονοµική αγορά στους παραγωγικούς τοµείς
των ΥΧΕ·
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ι) να διευκολύνει την περιφερειακή συνεργασία, αλληλεγγύη και
ολοκλήρωση µεταξύ των ΥΧΕ, καθώς και µεταξύ των ΥΧΕ και
των Κρατών ΑΚΕ·

Άρθρο 20

ια) να καταστήσει δυνατή την εγκαθίδρυση περισσότερο ισορροπηµένων οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων και την επίτευξη
µεγαλύτερης κατανόησης µεταξύ των ΥΧΕ, των Κρατών ΑΚΕ,
των κρατών µελών και του υπόλοιπου κόσµου, µε προοπτική
στην αρτιότερη ενσωµάτωση των ΥΧΕ στην παγκόσµια οικονοµία·

1.
∆υνάµει του άρθρου 4, οι αρχές των ΥΧΕ, η Επιτροπή και το
κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται η ΥΧΕ, ενεργώντας σε εταιρική
σχέση, ορίζουν τη στρατηγική και τους στόχους προτεραιότητας
στους οποίους βασίζεται το ΕΕΠ:

ιβ) να παράσχει τη δυνατότητα στις ΥΧΕ, οι οποίες αντιµετωπίζουν
σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές δυσχέρειες έκτακτου
χαρακτήρα, οφειλόµενες σε φυσικές καταστροφές ή σε εξαιρετικές περιστάσεις µε ανάλογα αποτελέσµατα, να λαµβάνουν
ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης·

α) τον καθορισµό των προτεραιοτήτων τους στις οποίες θα πρέπει
να βασίζεται η στρατηγική συνεργασίας·

ιγ) να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ να ξεπεράσουν
συγκεκριµένα εµπόδια που αποτελούν τροχοπέδη για τις αναπτυξιακές προσπάθειές τους.

ΕΕΠ

2.

Οι αρχές των ΥΧΕ είναι επιφορτισµένες µε τα εξής:

β) στο πλαίσιο ενός τοµεακού προγραµµατισµού, τον καθορισµό
των έργων και προγραµµάτων και τη θέσπιση των καταλλήλων
συνοδευτικών µέτρων που διασφαλίζουν τη διάρκεια και τη
βιωσιµότητα των αναλαµβανοµένων δράσεων·
γ) την κατάρτιση των φακέλων των έργων και προγραµµάτων·
δ) την κατάρτιση, τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη συµβάσεων·
ε) την εκτέλεση και τη διαχείριση των έργων και προγραµµάτων·

Άρθρο 19
Αρχές
1.
Η συνεργασία για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης βασίζεται στην εταιρική σχέση, τη συµπληρωµατικότητα και την επικουρικότητα:
α) υλοποιείται, σύµφωνα µε τις στρατηγικές σύνδεσης και ανάπτυξης που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε επιµέρους ΥΧΕ,
καθώς και το ιδιαίτερο δυναµικό της·
β) εξασφαλίζει ότι οι ροές των πόρων χορηγούνται κατά τρόπο
προβλέψιµο και τακτικό·
γ) είναι ευέλικτη και προσαρµόζεται στην κατάσταση κάθε επιµέρους ΥΧΕ.
2.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή για την εξασφάλιση χρηστής οικονοµικής διαχείρισης στη χρήση των κοινοτικών κεφαλαίων.
3.
Σύµφωνα µε µια προσέγγιση εταιρικής σχέσης, οι κοινοτικές
δράσεις αποφασίζονται στο πλαίσιο στενής συνεννόησης µεταξύ
της Επιτροπής, των αρχών της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ και του κράτους µέλους στο οποίο αυτή υπάγεται· η ως άνω εταιρική σχέση
υλοποιείται µε πλήρη σεβασµό των οικείων θεσµικών, νοµικών και
δηµοσιονοµικών αρµοδιοτήτων κάθε εταίρου.
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο, οι συνεισφορές της Κοινότητας και των κρατών µελών είναι
συµπληρωµατικές.
5.
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η υλοποίηση των
παρεµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των αρχών της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ, µε την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής οι
οποίες έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της χρηστής οικονοµικής
διαχείρισης της χρήσης των κοινοτικών κεφαλαίων.

στ) τη συντήρηση των έργων και προγραµµάτων και τη διασφάλιση
της βιωσιµότητάς τους.
3.
Οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή είναι επιφορτισµένες από κοινού µε τα εξής:
α) την έγκριση του ΕΕΠ·
β) τη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των υποψήφιων αναδόχων στους διαγωνισµούς και στη σύναψη συµβάσεων·
γ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
των έργων και των προγραµµάτων·
δ) τον έλεγχο της ενδεδειγµένης ταχείας και αποτελεσµατικής εκτέλεσης των έργων και προγραµµάτων.
4.
Η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη να λαµβάνει την απόφαση
χρηµατοδότησης για τη συνολική πίστωση που αντιστοιχεί στο
ΕΕΠ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24.
5.
Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων που ενδεχοµένως
περιλαµβάνει η παρούσα απόφαση, κάθε απόφαση που απαιτεί την
έγκριση ενός εκ των µερών της σύνδεσης εγκρίνεται ή θεωρείται ότι
έχει εγκριθεί εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης εκ
µέρους του άλλου µέρους.
Άρθρο 21
Πεδίο χρηµατοδότησης
Στο πλαίσιο της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που καθορίζει η ενδιαφερόµενη ΥΧΕ τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο, µπορεί να παρέχεται χρηµατοδοτική στήριξη σε δράσεις οι
οποίες συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της παρούσας
απόφασης.
Στήριξη µπορεί να παρέχεται στις ακόλουθες δράσεις:
α) τοµεακές πολιτικές και µεταρρυθµίσεις καθώς και συναφή σχέδια·
β) οικοδόµηση θεσµών, ενίσχυση του δυναµικού και ενσωµάτωση
των περιβαλλοντικών πτυχών·
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γ) προγράµµατα τεχνικής συνεργασίας·

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν ιδίως:

δ) ανθρωπιστική βοήθεια και δράσεις έκτακτης ανάγκης·

α) τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΕΠ και τα ουσιώδη στοιχεία του·

ε) συµπληρωµατική στήριξη σε περίπτωση διακυµάνσεων των
εσόδων που προέρχονται από εξαγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες.

β) τις διαδικασίες και τα κριτήρια παρακολούθησης, λογιστικού
ελέγχου, προηγούµενης, ενδιάµεσης και µεταγενέστερης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εφαρµογής του ΕΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων συµµετοχής της Επιτροπής στις εν λόγω
δραστηριότητες·

Άρθρο 22

γ) τη σύνταξη περιοδικών ή άλλων εκθέσεων·

Επιλεξιµότητα για χρηµατοδότηση

δ) λεπτοµερών κανόνων για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις κατ’
άρθρο 32.

1.
Χρηµατοδοτικής στήριξης χαίρουν, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι ακόλουθες οντότητες ή οργανισµοί:

Οι δηµοσιονοµικές και λογιστικές διαδικασίες καθορίζονται στο
δηµοσιονοµικό κανονισµό του 9ου ΕΤΑ.

α) οι ΥΧΕ·

Άρθρο 24

β) οι περιφερειακοί ή διακρατικοί οργανισµοί στους οποίους συµµετέχουν µία ή περισσότερες ΥΧΕ και στους οποίους έχουν
αναθέσει αρµοδιότητες οι αρµόδιες αρχές αυτών των ΥΧΕ·
γ) οι κοινοί οργανισµοί που έχουν συγκροτήσει η Κοινότητα και οι
ΥΧΕ για ορισµένους ειδικούς στόχους.
2.
Υποστηρίζονται χαίρουν, επίσης, µε τη σύµφωνη γνώµη των
αρµόδιων αρχών των ενδιαφερόµενων ΥΧΕ:
α) οι οργανισµοί του δηµόσιου ή του ηµι-δηµόσιου τοµέα σε
τοπικό, εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, οι τοπικοί συλλογικοί φορείς των ΥΧΕ και κυρίως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
και οι αναπτυξιακές τράπεζες·
β) οι εταιρείες και επιχειρήσεις των ΥΧΕ και των περιφερειακών
οµάδων·

Επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ
1.
Η Επιτροπή επικουρείται, εφόσον χρειάζεται, από επιτροπή
που συγκροτείται βάσει της Εσωτερικής συµφωνίας.
2.
Όταν η επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται
µε την παρούσα απόφαση, καλείται «επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ». Ο εσωτερικός κανονισµός της επιτροπής που συγκροτείται µε την εσωτερική συµφωνία εφαρµόζεται στην επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ.
3.
Η επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ επικεντρώνει τις εργασίες της στα
θέµατα ουσίας της συνεργασίας για την ανάπτυξη που διοργανώνεται στο επίπεδο των ΥΧΕ και των περιφερειών. Επιδιώκοντας µεγαλύτερη συνοχή, συντονισµό και συµπληρωµατικότητα, εξετάζει την
εφαρµογή των ΕΕΠ.

γ) οι επιχειρήσεις κράτους µέλους, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα, εκτός από τη συµβολή τους, να αναλάβουν και παραγωγικά έργα στο έδαφος µιας ΥΧΕ·

4.

δ) οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί φορείς των ΥΧΕ ή της Κοινότητας που προάγουν και χρηµατοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις
στις ΥΧΕ·

β) τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος µέρους
καθώς και των παραρτηµάτων ΙΙ Α έως ∆.

ε) οι φορείς της αποκεντρωµένης συνεργασίας και άλλοι µη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Κοινότητας, για να µπορούν να
αναλάβουν οικονοµικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά
έργα και προγράµµατα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης συνεργασίας που αναφέρεται κατ’ άρθρο 29.

Άρθρο 23
Προγραµµατισµός και εφαρµογή
Εντός 12 µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, η
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
24 και σε συνεργασία µε τις ΥΧΕ σύµφωνα µε το άρθρο 7, θεσπίζει
τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος τµήµατος καθώς και των παραρτηµάτων ΙΙ Α έως ∆.
Στηρίζει την πλήρη χρησιµοποίηση από µέρους των ΥΧΕ των µέσων
που θεσπίζονται από την παρούσα απόφαση, ιδίως δε των εµπορικών και οικονοµικών διατάξεων, µέσω των σχετικών κατευθυντήριων γραµµών και πληροφοριών εντός 12 µηνών από τη θέση σε
ισχύ της παρούσας απόφασης.

Η επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ παρέχει τη γνώµη της για:

α) τα σχέδια των ΕΕΠ καθώς και για τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις
τους,

5.
Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή εκδίδει
τη γνώµη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσµίας που τάσσει
ο πρόεδρος. Η γνώµη εκδίδεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 της εσωτερικής συµφωνίας. Κατά
την ψηφοφορία στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του προαναφερθέντος άρθρου. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.
6.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα µέτρα τα οποία είναι άµεσης εφαρµογής. Ωστόσο, αν δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής,
τα εν λόγω µέτρα κοινοποιούνται αµέσως από την Επιτροπή στο
Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει
την εφαρµογή των µέτρων που έχει αποφασίσει για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία
της εν λόγω κοινοποίησης.
7.
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία και σύµφωνα
µε τη στάθµιση που προβλέπεται στην παράγραφο 5, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός της περιόδου που προβλέπεται
στην παράγραφο 6.
8.
Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και το λογιστικό έλεγχο των ΕΕΠ.
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Κεφάλαιο 2
Πόροι που τίθενται στη διάθεση των ΥΧΕ
Άρθρο 25
Χρηµατοδοτικές ενισχύσεις
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ζ) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, λαµβάνοντας τα
αναγκαία µέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ιδίως για την εγκαθίδρυση του
κατάλληλου νοµοθετικού, διοικητικού και χρηµατοοικονοµικού
πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάδυση και την ανάπτυξη
ενός δυναµικού ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
βασικών επιχειρήσεων·

1.
Το συνολικό ποσό των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της Κοινότητας για τους σκοπούς του κεφαλαίου 1, η κατανοµή του, οι
λεπτοµέρειες χορήγησης και οι όροι χρηµατοδότησης και χρήσης
των ενισχύσεων για την περίοδο από 2000 έως 2007 παρατίθενται
στα παραρτήµατα ΙΙ Α έως ∆ και στο κεφάλαιο 3 µε την επιφύλαξη
των µέτρων που πρόκειται να θεσπίσει η Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 24.

η) ενισχύουν την ικανότητα των τοπικών θεσµών των ΥΧΕ να
προσφέρουν ένα φάσµα υπηρεσιών, οι οποίες µπορούν να
οδηγήσουν σε αύξηση της συµµετοχής των τοπικών φορέων
στη βιοµηχανική και επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις βάσει της απόφασης είναι δυνατό να
καλύπτουν το σύνολο των τοπικών και ξένων δαπανών των έργων
και προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης
των περιοδικών δαπανών.

Στήριξη και χρηµατοδότηση των επενδύσεων

2.
Εξάλλου, οι ΥΧΕ είναι επιλέξιµες για τις χρηµατοδοτήσεις
που προβλέπουν οι κανονισµοί οι οποίοι ισχύουν για τις αναπτυσσόµενες χώρες και οι οποίοι απαριθµούνται στο παράρτηµα II Ε
καθώς και στα κοινοτικά προγράµµατα που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ ΣΤ.
Κεφάλαιο 3
Στήριξη των επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα
Άρθρο 26
Προώθηση των επενδύσεων
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την
προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας τους και την ανάγκη να
ληφθούν µέτρα για την ενθάρρυνση και την προστασία αυτών των
επενδύσεων, οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ, των κρατών µελών και της
Κοινότητας:
α) θέτουν σε εφαρµογή µέτρα, προκειµένου να ενθαρρύνουν τη
συµµετοχή στις αναπτυξιακές προσπάθειές τους των επενδυτών
του ιδιωτικού τοµέα που συµµορφώνονται µε τους στόχους και
τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας ΥΧΕ-ΕΚ και
µε το ισχύον νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο·
β) παρέχουν δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση σε αυτούς τους επενδυτές·
γ) λαµβάνουν µέτρα και θεσπίζουν τις κατάλληλες διατάξεις για
τη δηµιουργία και τη διατήρηση προβλέψιµου και ασφαλούς
επενδυτικού κλίµατος και διαπραγµατεύονται τη σύναψη
συµφωνιών µε στόχο τη βελτίωση αυτού του κλίµατος·
δ) ευνοούν την αποδοτική συνεργασία µεταξύ των οικονοµικών
φορέων των ΥΧΕ καθώς και µεταξύ αυτών και των οµολόγων
τους της Κοινότητας, προκειµένου να αυξηθεί η ροή κεφαλαίων και να βελτιωθούν οι διαχειριστικές ικανότητες, οι τεχνολογίες και άλλες µορφές τεχνογνωσίας·
ε) µεριµνούν ώστε να διευκολύνουν την αύξηση της ροής ιδιωτικών κεφαλαίων µεταξύ της Κοινότητας και των ΥΧΕ, συµβάλλοντας, µεταξύ άλλων, στην εξάλειψη των φραγµών που εµποδίζουν την πρόσβαση των φορέων των ΥΧΕ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Κοινότητας·
στ) δηµιουργούν περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τη συγκέντρωση των αναγκαίων
πόρων για τον σχηµατισµό κεφαλαίου και για την επέκταση
του επιχειρηµατικού πνεύµατος·

Άρθρο 27

Η συνεργασία θα παρέχει χρηµατοδοτικούς πόρους σε µακροπρόθεσµη βάση, προκειµένου να συµβάλει στην ανάπτυξη του
ιδιωτικού τοµέα και να κινητοποιήσει εθνικά και ξένα κεφάλαια
προς αυτόν τον σκοπό. Προς τούτο, η συνεργασία θα προσφέρει
ιδίως τα εξής:
α) µη επιστρεπτέες ενισχύσεις για την παροχή χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης και τεχνικής βοήθειας µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, της οικοδόµησης θεσµών ή
άλλων µορφών θεσµικής ενίσχυσης που συνδέονται µε κάποια
συγκεκριµένη επένδυση· µέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση
των δυνατοτήτων των, χρηµατοπιστωτικών και µη, ενδιάµεσων
φορέων του ιδιωτικού τοµέα· απλούστευση και προώθηση των
επενδύσεων, δραστηριότητες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας·
β) συµβουλευτικές υπηρεσίες µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκού
επενδυτικού κλίµατος και µιας βάσης πληροφοριών µε στόχο
την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων·
γ) µη επιστρεπτέες ενισχύσεις που χρηµατοδοτούνται από την
επενδυτική διευκόλυνση του παραρτήµατος ΙΙ Γ·
δ) δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας.
Οι όροι που ισχύουν για την επενδυτική διευκόλυνση και τα
προαναφερθέντα δάνεια καθορίζονται αντίστοιχα στα παραρτήµατα
ΙΙ Β και Γ της παρούσας απόφασης.
Κεφάλαιο 4
Πρόσθετη ενίσχυση σε περίπτωση διακυµάνσεων των
εσόδων από εξαγωγές
Άρθρο 28
Η πρόσθετη ενίσχυση
1.
Στο πλαίσιο της συνολικής χρηµατοδότησης, που αναφέρεται
στο παράρτηµα ΙΙ Α παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση προκειµένου να
αµβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των εσόδων από εξαγωγές, ιδίως στο γεωργικό και µεταλλευτικό τοµέα, που θα ήταν δυνατόν να υπονοµεύσουν την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των ΥΧΕ.
2.
Ο στόχος της ενίσχυσης σε περίπτωση βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων των εσόδων από εξαγωγές συνίσταται στη διατήρηση
των µεταρρυθµίσεων και των µακροοικονοµικών και τοµεακών
πολιτικών που ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω της µείωσης
των εσόδων και στην αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από
την αστάθεια των εσόδων από εξαγωγές που προέρχονται ιδίως από
τα προϊόντα του γεωργικού και του µεταλλευτικού τοµέα.
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3.
Η εξάρτηση των οικονοµιών των ΥΧΕ από τις εξαγωγές, ιδίως
από εκείνες του γεωργικού και µεταλλευτικού τοµέα, θα ληφθεί
υπόψη κατά τη διάθεση των πόρων του παραρτήµατος ΙΙ ∆. Σ’ αυτό
το πλαίσιο, οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες θα τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης.

5.
Οι συνεισφορές στη χρηµατοδότηση των σχεδίων µικρής κλίµακας και της αποκεντρωµένης συνεργασίας προέρχονται από µη
επιστρεπτέα ενίσχυση η οποία, κατ’ αρχήν, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε έργου. Το υπόλοιπο
χρηµατοδοτείται:

4.
Οι πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν σύµφωνα µε τις ειδικές
λεπτοµέρειες του µηχανισµού στήριξης που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙ ∆.

α) στην περίπτωση έργων µικρής κλίµακας, από την ενδιαφερόµενη
τοπική κοινότητα, µε τη µορφή συνεισφοράς σε είδος ή
παροχής υπηρεσιών ή µετρητών, και αναλόγως των δυνατοτήτων της κοινότητας· ή

5.
Η Κοινότητα θα στηρίξει επίσης τα καθεστώτα εµπορικής
ασφάλισης που έχουν σχεδιασθεί για τις ΥΧΕ οι οποίες προσπαθούν
να προστατευθούν από τις βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις εσόδων
από εξαγωγές.
Κεφάλαιο 5
Στήριξη άλλων φορέων της συνεργασίας
Άρθρο 29
Στόχοι και χρηµατοδότηση
1.
Προκειµένου να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των
τοπικών κοινοτήτων και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς της
αποκεντρωµένης συνεργασίας που είναι σε θέση να παράσχουν τη
συµβολή τους στην αυτόνοµη ανάπτυξη των ΥΧΕ να προτείνουν
και να θέσουν σε εφαρµογή πρωτοβουλίες, η συνεργασία ΥΧΕ-ΕΚ
στηρίζει αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις, εντός των ορίων που
θεσπίζουν οι ενδιαφερόµενες ΥΧΕ και τα κράτη µέλη µε τα οποία
συνδέονται αυτές οι ΥΧΕ και εντός του πλαισίου των διατάξεων του
ΕΕΠ.
2.
Στα πλαίσια αυτά παρέχεται χρηµατοδοτική ενίσχυση σε αποκεντρωµένα σχέδια και σχέδια µικρής κλίµακας ως εξής:
α) δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου, συνεργατικοί εταίροι επιλέξιµοι προς χρηµατοδοτική στήριξη είναι αποκεντρωµένοι φορείς
συνεργασίας στην Κοινότητα ή τις ΥΧΕ ή άλλες αναπτυσσόµενες
χώρες, και συγκεκριµένα: τοπικές αρχές, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, τοπικοί εµπορικοί σύνδεσµοι και τοπικές οµάδες
πολιτών, συνεταιρισµοί, συνδικαλιστικές ενώσεις, οργανώσεις
γυναικών και νέων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα,
εκκλησίες και οιεσδήποτε µη κυβερνητικές ενώσεις οι οποίες
είναι πιθανόν να συµβάλουν στην ανάπτυξη.
Αυτή η µορφή συνεργασίας παρέχει για την ανάπτυξη των ΥΧΕ,
τις ικανότητες, τις καινοτόµες µεθόδους λειτουργίας και πόρους
των φορέων αποκεντρωµένης συνεργασίας. Στα πλαίσια της
στήριξης, θα ληφθούν ειδικότερα υπόψη κοινές δράσεις µεταξύ
Κοινότητας, ΥΧΕ και άλλων αναπτυσσόµενων χωρών.
β) τα τοπικά σχέδια µικρής κλίµακας πρέπει να έχουν οικονοµικές
και κοινωνικές επιπτώσεις στη ζωή του πληθυσµού, να καλύπτουν µια πρωταρχική ανάγκη που έχει καταδειχθεί και διαπιστωθεί και να αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία και ενεργό
συµµετοχή της δικαιούχου τοπικής κοινότητας.
3.
Τα σχέδια ή προγράµµατα που υπάγονται σε αυτή τη µορφή
συνεργασίας µπορεί να αποτελούν το µέσο για την υλοποίηση των
ειδικών στόχων που περιλαµβάνει το ΕΕΠ ή να απορρέουν από
πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων ή αποκεντρωµένων φορέων.
4.
Η στήριξη που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου
είναι πρόσθετη ή, εάν παραστεί ανάγκη, συµπληρωµατική σε σχέση
µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ Ε.

β) στην περίπτωση αποκεντρωµένης συνεργασίας, από τους φορείς
της αποκεντρωµένης συνεργασίας, εφόσον οι χρηµατοδοτικοί,
τεχνικοί, υλικοί ή άλλοι πόροι που παρέχουν οι εν λόγω φορείς
δεν καλύπτουν, γενικά, ποσοστό µικρότερο από το 25 % του
συνολικού υπολογιζόµενου κόστους του έργου ή του προγράµµατος·
γ) όταν πρόκειται συγχρόνως για έργα µικρής κλίµακας και αποκεντρωµένη συνεργασία, κατ’ εξαίρεση, από τις αρµόδιες αρχές
της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ, είτε µε τη µορφή χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς είτε µε τη χρησιµοποίηση δηµόσιου εξοπλισµού
είτε µε παροχή υπηρεσιών.
Οι διαδικασίες που διέπουν τα έργα και προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των έργων µικρής κλίµακας ή της αποκεντρωµένης συνεργασίας είναι αυτές που καθορίζει η παρούσα
απόφαση, ιδίως στο πλαίσιο των διατάξεων εφαρµογής του ΕΕΠ.

Κεφάλαιο 6
Στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ενισχύσεων
έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 30
Στόχοι και µέσα
1.
Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης
χορηγούνται στην ΥΧΕ που αντιµετωπίζει σοβαρές οικονοµικές και
κοινωνικές δυσκολίες έκτακτου χαρακτήρα, που οφείλονται σε
φυσικές καταστροφές ή σε εξαιρετικές περιστάσεις µε παρόµοια
αποτελέσµατα. Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι ενισχύσεις έκτακτης
ανάγκης παρέχονται για όσο διάστηµα απαιτείται για την αντιµετώπιση των επειγόντων προβληµάτων που ανέκυψαν από αυτές τις
καταστάσεις.
Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης χορηγούνται αποκλειστικά και µόνον µε γνώµονα τις ανάγκες και τα
συµφέροντα των θυµάτων των καταστροφών.
2.
Η ανθρωπιστική βοήθεια και οι ενισχύσεις έκτακτης ανάγκης
αποσκοπούν στα εξής:
α) να διαφυλάξουν τις ανθρώπινες ζωές υπό συνθήκες κρίσης και
µετά από κρίση που προκλήθηκε εξ αιτίας φυσικών καταστροφών ή εξαιρετικών περιστάσεων µε παρόµοια αποτελέσµατα·
β) να συµβάλουν στη χρηµατοδότηση της µεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και στην άµεση πρόσβαση των
δικαιούχων σε αυτή, µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων µέσων
υλικοτεχνικής υποδοµής·
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γ) να θέσουν σε εφαρµογή βραχυπρόθεσµα µέτρα αποκατάστασης
και ανασυγκρότησης, προκειµένου να δηµιουργηθούν το συντοµότερο δυνατόν οι κατάλληλες συνθήκες για την κοινωνική
ένταξη ή επανένταξη των πληγέντων πληθυσµών·
δ) να καλύψουν τις ανάγκες µετακίνησης προσώπων (προσφύγων,
εκτοπισθέντων και επαναπατριζοµένων) µετά από φυσικές ή
ανθρωπιστικές καταστροφές, προκειµένου να καλύψουν για
όσον καιρό χρειαστεί όλες τις ανάγκες των προσφύγων και των
εκτοπισθέντων (όπου και αν βρίσκονται) και να διευκολύνουν
την οικειοθελή επανεγκατάστασή τους·
ε) να συνδράµουν τις ΥΧΕ στη συγκρότηση ή την τελειοποίηση
µηχανισµών αποτροπής και προπαρασκευής έναντι των φυσικών
καταστροφών, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων πρόγνωσης
και έγκαιρης προειδοποίησης µε στόχο τον περιορισµό των
επιπτώσεων αυτών των καταστροφών.
3.
ενισχύσεις παρόµοιες µε τις προαναφερθείσες είναι δυνατόν
να χορηγούνται στις ΥΧΕ που υποδέχονται πρόσφυγες ή επαναπατριζοµένους, προκειµένου να καλυφθούν πιεστικές ανάγκες που δεν
είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο των ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης.
4.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο χρηµατοδοτούνται από τον κοινοτικο προϋπολογισµό. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση και συµπληρωµατικά προς το αντίστοιχο κονδύλιο του προϋπολογισµού, µπορούν να χρηµατοδοτούνται απότα ποσά που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ Α.
5.
Οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και ενίσχυσης έκτακτης
ανάγκης αναλαµβάνονται είτε κατόπιν αιτήµατος της πληττόµενης
από την κρίση ΥΧΕ, από την Επιτροπή, το κράτος µέλος στο οποίο
υπάγεται η ΥΧΕ, διεθνείς οργανισµούς ή από τοπικές ή διεθνείς µη
κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση και η υλοποίηση αυτών των
ενισχύσεων πραγµατοποιείται µε διαδικασίες που παρέχουν τη
δυνατότητα ταχείας, ευέλικτης και αποτελεσµατικής παρέµβασης. Η
Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις εφαρµογής αυτών των
αρχών.

Κεφάλαιο 7
∆ιαδικασίες υλοποίησης

Άρθρο 31
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Οι εν λόγω µελέτες ή µέτρα τεχνικής βοήθειας χρηµατοδοτούνται
από την πίστωση που προβλέπεται για την ενδιαφερόµενη ΥΧΕ.
Άρθρο 32
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος
1.
Η αρµοδιότητα για τον δηµοσιονοµικό έλεγχο της παρέµβασης ανήκει, κατ’ αρχήν, στην ενδιαφερόµενη ΥΧΕ. Αυτή ασκεί,
κατά περίπτωση, την εν λόγω αρµοδιότητα σε συνεννόηση µε το
κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
εθνικές διατάξεις.
2.

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για τα εξής:

α) βεβαιώνεται για την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία, στην
ενδιαφερόµενη ΥΧΕ, συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε οι κοινοτικοί πόροι να χρησιµοποιούνται κατά
τρόπο τακτικό και αποδοτικό·
β) σε περίπτωση παρατυπιών, διατυπώνει συστάσεις ή ζητεί τη
λήψη διορθωτικών µέτρων για την αποκατάσταση των διαχειριστικών ελλείψεων ή την επανόρθωση των παρατυπιών.
3.
Η Επιτροπή, η ΥΧΕ και, ενδεχοµένως, το κράτος µέλος στο
οποίο αυτή υπάγεται συνεργάζονται, βάσει διοικητικών ρυθµίσεων
και στο πλαίσιο ετήσιων ή εξαµηνιαίων συνεδριάσεων, για τον
συντονισµό των προγραµµάτων, της µεθόδου και της πρακτικής
εκτέλεσης των διενεργούµενων ελέγχων.
4.

Όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις:

α) κατ’ αρχήν υπεύθυνη για τη διαπίστωση και τη διόρθωση των
δηµοσιονοµικών παρατυπιών είναι η ενδιαφερόµενη ΥΧΕ·
β) εντούτοις, σε περίπτωση αδυναµίας της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ,
απουσίας διορθωτικών µέτρων εκ µέρους της ή αποτυχίας της
προσπάθειας συνδιαλλαγής, η Επιτροπή παρεµβαίνει και µειώνει
ή καταργεί, εντελώς ή εν µέρει, το υπόλοιπο της συνολικής
πίστωσης που αντιστοιχεί στην απόφαση χρηµατοδότησης του
ΕΕΠ.
Κεφάλαιο 8
Μετάβαση από τα προηγούµενα Ευρωπαϊκά Ταµεία ανάπτυξης (ΕΤΑ) στο 9ο ΕΤΑ

Τεχνική βοήθεια

Άρθρο 33

1.
Με πρωτοβουλία ή για λογαριασµό της Επιτροπής, είναι
δυνατή η χρηµατοδότηση µελετών ή µέτρων τεχνικής βοήθειας
προκειµένου να διασφαλίζεται η προετοιµασία, η παρακολούθηση,
η αξιολόγηση και ο έλεγχος που απαιτούνται για την υλοποίηση
της παρούσας απόφασης.

Εκτέλεση των προηγούµενων ΕΤΑ και µεταβατικό στάδιο

Οι εν λόγω µελέτες ή µέτρα τεχνικής βοήθειας χρηµατοδοτούνται
από τη συνολική πίστωση µη επιστρεπτέων ενισχύσεων.
2.
Με πρωτοβουλία της ΥΧΕ και µετά από γνωµοδότηση της
Επιτροπής, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση µελετών ή µέτρων τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΕΕΠ.

1.
Οι υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν το 6ο, 7ο και 8ο ΕΤΑ και
οι οποίες αναλήφθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
απόφασης («εσωτερική συµφωνία») εξακολουθούν να εκτελούνται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τα εν λόγω ΕΤΑ.
Οι πόροι του 6ου, 7ου και 8ου ΕΤΑ που παρασχέθηκαν πριν από
τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να προορίζονται για τις εν λόγω ΥΧΕ. Οι εν λόγω πόροι συνεχίζουν να
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της απόφασης
91/482/ΕΟΚ, οι οποίες παραµένουν για τους σκοπούς αυτούς, έως
την έναρξη ισχύος τςη εσωτερικής συµφωνίας για την ίδρυση του
9ου ΕΤΑ.
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Μέχρι να τεθεί σε ισχύ, η εσωτερική συµφωνία για την ίδρυση του
9ου ΕΤΑ οι φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση και
την εκτέλεση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης
(ΕΤΑ), ήτοι ο κύριος διατάκτης του ΕΤΑ, ο τοπικός διατάκτης της
ΥΧΕ και ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας της Επιτροπής, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα διαχείρισης και εκτέλεσης που
τους είχαν ανατεθεί µε την απόφαση 91/482/ΕΚ του Συµβουλίου.
2.
Όλα τα υπόλοιπα των προηγούµενων ΕΤΑ κατά την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ εσωτερικής συµφωνίας,για την ίδρυση του
9ου ΕΤΑ, καθώς και όλα τα αποδεσµευθέντα ποσά µετά τις εν
λόγω ηµεροµηνίες για έργα υπό εξέλιξη στο πλαίσιο των εν λόγω
ταµείων, θα µεταφερθούν στο 9ο ΕΤΑ και θα χρησιµοποιηθούν
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Κάθε πόρος που θα µεταφερθεί έτσι στο 9ο ΕΤΑ αφού είχε προηγουµένως χορηγηθεί στο ενδεικτικό πρόγραµµα κάποιας ΥΧΕ ή
περιφέρειας θα εξακολουθήσει να προορίζεται για την εν λόγω ΥΧΕ
ή για την περιφερειακή συνεργασία.
Οποιοδήποτε άλλο υπόλοιπο που δεν έχει χορηγηθεί σε ενδεικτικό
πρόγραµµα θα προστεθεί στο µη διατεθέν ποσό του 9ου ΕΤΑ. Το
συνολικό ποσό της παρούσας απόφασης, προσαυξηµένο κατά τα
υπόλοιπα που θα µεταφερθούν από τα προηγούµενα ΕΤΑ, καλύπτει
την περίοδο 2000-2007. Η παράγραφος αυτή ισχύει ιδίως για
κάθε σχετικό υπόλοιπο των συνολικών ποσών που αναφέρονται στα
άρθρα 118 και 142 της απόφασης 91/482/ΕΟΚ που αφορούν τη
σταθεροποίηση των εσόδων από εξαγωγές βασικών γεωργικών
προϊόντων (Stabex) και το ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο (Sysmin)
αντιστοίχως.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 34
Στόχος
1.
Η οικονοµική και εµπορική συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ ιδίως µε
την εγκαθίδρυση στενών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ αυτών και
της Κοινότητας στο σύνολό της.
Η υλοποίηση αυτής της συνεργασίας πρέπει να είναι συνεπής προς
τους στόχους των άλλων κοινών πολιτικών.
2.
Εξάλλου, η Κοινότητα αναλαµβάνει τη στήριξη της ουσιαστικής ενσωµάτωσης των ΥΧΕ στην παγκόσµια οικονοµία και στην
ανάπτυξη του εµπορίου τους στον τοµέα των αγαθών και των
υπηρεσιών στις περιφερειακές και τις παγκόσµιες αγορές.
Κεφάλαιο 1
Ρυθµίσεις για τις ανταλλαγές αγαθών
Άρθρο 35
Ελεύθερη πρόσβαση των καταγόµενων προϊόντων

L 314/17
Άρθρο 36

Μεταφόρτωση µη καταγόµενων προϊόντων που έχουν τεθεί σε
ελεύθερη κυκλοφορία εντός των ΥΧΕ
1.
Τα προϊόντα που δεν είναι καταγωγής των ΥΧΕ, αλλά βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε µια ΥΧΕ και επανεξάγονται ως
έχουν προς την Κοινότητα γίνονται δεκτά προς εισαγωγή στην
Κοινότητα µε απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς και φόρους
ισοδύναµου αποτελέσµατος, υπό τον όρο ότι:
α) έχουν καταβληθεί γι’ αυτά στην εν λόγω ΥΧΕ δασµοί ή φόροι
ισοδύναµου αποτελέσµατος ύψους ίσου ή µεγαλύτερου από
τους δασµούς που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των ίδιων προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών που απολαύουν της ρήτρας του µάλλον ευνοούµενου κράτους,
β) δεν αποτέλεσαν αντικείµενο µερικής ή πλήρους απαλλαγής ή
επιστροφής δασµών ή φόρων ισοδύναµου αποτελέσµατος, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 2,
γ) συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξαγωγής.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί,
κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αιτήσεως των αρµόδιων αρχών της
ενδιαφερόµενης ΥΧΕ και βάσει των στόχων της απόφασης αυτής,
προκειµένου να προαγάγει τους στόχους του παρόντος τίτλου, να
επιτρέπει τη λήψη κάθε µέτρου δηµόσιας χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των ΥΧΕ υπέρ όσων χρησιµοποιούν τη διαδικασία µεταφόρτωσης, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι επί πλέον µεταφορικές δαπάνες λόγω του απόµακρου χαρακτήρα των ΥΧΕ.
Η Επιτροπή επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών υπό την προεδρία του
αντιπροσώπου της Επιτροπής. Η συµβουλευτική διαδικασία ορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 αυτής.
Οι αρχές των ΥΧΕ µπορούν να προβαίνουν σε παραστάσεις ενώπιον
της Επιτροπής προκειµένου να τις παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες προς στήριξη της γραπτής τους αίτησης.
Εάν το ζητήσουν οι αρχές των ΥΧΕ, συγκαλείται η οµάδα εργασίας
εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 7, προκειµένου να
επιλύει τυχόν πρόβληµα το οποίο ανακύπτει κατά τη διαχείριση της
διαδικασίας µεταφόρτωσης.
3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) στα γεωργικά προϊόντα που απαριθµούνται στον κατάλογο του
παραρτήµατος Ι της συνθήκης ούτε στα προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3448/93 του Συµβουλίου,
της 6ης ∆εκεµβρίου 1993, για τον καθορισµό του καθεστώτος
συναλλαγών που εφαρµόζεται για ορισµένα εµπορεύµατα (1)
που προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων
εκτός την 1η Φεβρουαρίου 2002 και µε την επιφύλαξη
θέσπισης από την Επιτροπή των αναγκαίων ρυθµίσεων εφαρµογής, από αλιευτικά προϊόντα:

1.
Τα προϊόντα καταγωγής των ΥΧΕ εισάγονται στην Κοινότητα
απαλλαγµένα από εισαγωγικούς δασµούς.

Α) των κωδικών ΕΣ 0303 31 10 00, 0304 20 95 10 και
0306 13 10 που µετά φορτώνονται µέσω Γροιλανδίας ανερχόµενα ετησίως σε 10 000 τόνους και

2.
Η έννοια των προϊόντων καταγωγής ή καταγόµενων
προϊόντων και οι αντίστοιχες µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993. σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της
25.11.2000, σ. 5)
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Β) των κωδικών ΕΣ 0302 21 10, 0306 12 90, 0306 22 91,
0306 22 99,0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40,
0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31,
0306 23 39, 0306 23 90 που µεταφορτώνονται µέσω Σαιν
Πιερ και Μικελόν ανερχόµενα ετησίως σε 2 000 τόνους.
β) στα προϊόντα που υπόκεινται κατά την εισαγωγή τους στην
Κοινότητα σε ποσοτικούς περιορισµούς, ή σε ποσοτικά όρια, ή
σε δασµούς αντιντάµπινγκ,
4.
Οι όροι εισαγωγής στην Κοινότητα των προϊόντων που δεν
είναι καταγωγής ΥΧΕ, αλλά βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε
µια ΥΧΕ, καθώς και οι σχετικές µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας
καθορίζονται στο παράρτηµα IV.
Άρθρο 37
Επιτροπή
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αποβλήτων στο εσωτερικό, από και προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1).
4.
Όσον αφορά τις ΥΧΕ οι οποίες λόγω του συνταγµατικού
τους καθεστώτος δεν αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης της Βασιλείας, οι οικείες αρχές τους θα επισπεύσουν τις
απαραίτητες εσωτερικές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για
την εφαρµογή των διατάξεων της σύµβασης της Βασιλείας (2).
5.
Επιπλέον, τα οικεία κράτη µέλη θα προωθήσουν τη θέσπιση,
εκ µέρους των ΥΧΕ, των απαραίτητων εσωτερικών νοµοθετικών και
διοικητικών ρυθµίσεων για την υλοποίηση:
α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93:

1.
Για τα θέµατα που εµπίπτουν στο άρθρο 36, η Επιτροπή
επικουρείται από επιτροπή.

i) άρθρο 13 όσον αφορά τις αποστολές αποβλήτων στο εσωτερικό των ΥΧΕ·

2.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρµόζονται στη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή.

ii) άρθρο 18 όσον αφορά τις εξαγωγές αποβλήτων από τις ΥΧΕ
προς τα κράτη ΑΚΕ,

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

β) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 (3),

Άρθρο 38
Ποσοτικοί περιορισµοί και µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος,
απαγορεύσεις
1.
Η Κοινότητα δεν επιβάλλει κατά την εισαγωγή προϊόντων
καταγωγής των ΥΧΕ ούτε ποσοτικούς περιορισµούς ούτε µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος.

γ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής (4),
δ) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (5), µε τα χρονικά όρια για τη µεταφορά στην
εθνική νοµοθεσία που ορίζονται από το άρθρο 16.

2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εµποδίζουν την επιβολή
απαγορεύσεων ή περιορισµών κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη
διαµετακόµιση, εφόσον δικαιολογούνται για λόγους δηµοσίας
ηθικής, δηµοσίας τάξεως, προστασίας της υγείας και της ζωής των
προσώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας
εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας,
διατήρησης των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων ή προστασίας της
βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας.

6.
Όσον αφορά τις εισαγωγές, από τις ΥΧΕ προς την Κοινότητα,
επικίνδυνων αποβλήτων και µη επικίνδυνων αποβλήτων προοριζοµένων για τελική διάθεση, ισχύουν τα άρθρα 1 έως 12 και 25 έως
39 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και της απόφασης 94/
774/ΕΚ της Επιτροπής (6).

Οι ως άνω απαγορεύσεις ή περιορισµοί δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να αποτελούν µέσο επιβολής αδικαιολόγητων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένων περιορισµών του εµπορίου γενικότερα.

7.
Μία ή περισσότερες ΥΧΕ και το κράτος µέλος στο οποίο
υπάγονται µπορούν να εφαρµόζουν εθνικές διαδικασίες στις εξαγωγές αποβλήτων από τις ΥΧΕ προς το συγκεκριµένο κράτος µέλος.

Άρθρο 39

(1) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 1999/816/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 316 της
10.12.1999, σ. 45).
2
( ) Απόφαση 93/98/ΕΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993,
σχετικά µε τη σύναψη, εξ ονόµατος της Κοινότητας, της σύµβασης για
τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και
της διάθεσης τους (σύµβαση της Βασιλείας) (ΕΕ L 39 της 16.2.1993,
σ. 1).
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1999, για τη θέσπιση κοινών κανόνων και διαδικασιών που εφαρµόζονται στις αποστολές ορισµένων τύπων αποβλήτων προς ορισµένες
χώρες που δεν είναι µέλη του ΟΟΣΑ (ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6).
(4) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου
1999, για τον καθορισµό των διαδικασιών ελέγχου δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, που εφαρµόζονται σε
αποστολές ορισµένων τύπων αποβλήτων σε ορισµένες χώρες στις οποίες
δεν εφαρµόζεται η απόφαση C(92)39 τελικό ΟΟΣΑ (ΕΕ L 185 της
17.7.1999, σ. 1).
5) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου(
λίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις
υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της
28.12.2000, σ. 81).
6
( ) Απόφαση 94/774/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεµβρίου 1994 σχετικά
µε το τυποποιηµένο έγγραφο παρακολούθησης που αναφέρεται στον
κανονισµό 259/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρακολούθηση
και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό, από και προς
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 310 της 3.12.1994, σ. 70).

Απόβλητα
1.
Οι µετακινήσεις αποβλήτων µεταξύ των κρατών µελών και
των ΥΧΕ ελέγχονται σύµφωνα µε τη διεθνή και την κοινοτική
νοµοθεσία. Η Κοινότητα υποστηρίζει την καθιέρωση και την ανάπτυξη ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα αυτό για την
προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
2.
Η Κοινότητα απαγορεύει κάθε άµεση ή έµµεση εξαγωγή
αποβλήτων προς τις ΥΧΕ, εξαιρουµένων των εξαγωγών µη επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση ενώ ταυτοχρόνως οι αρχές των ΥΧΕ απαγορεύουν τις άµεσες ή έµµεσες
εισαγωγές στη χώρα τους των αποβλήτων αυτών από την Κοινότητα ή οιαδήποτε χώρα, µε την επιφύλαξη ειδικών διεθνών
δεσµεύσεων σχετικά µε τους τοµείς αυτούς που έχουν αναληφθεί, ή
µπορεί να αναληφθούν µελλοντικά, στα αρµόδια διεθνή φόρουµ.
3.
Όσον αφορά την Κοινότητα, θα ισχύει ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της µεταφοράς
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Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί
στην Επιτροπή την εφαρµοστέα νοµοθεσία εντός εξαµήνου από της
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ή οιαδήποτε µελλοντική
σχετική εθνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τροποποιήσεών της.
Άρθρο 40
Μέτρα που λαµβάνουν οι ΥΧΕ
1.
Με δεδοµένες τις τρέχουσες αναπτυξιακές ανάγκες των ΥΧΕ,
οι αρµόδιες αρχές τους δύνανται να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν,
όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής της Κοινότητας,
τους δασµούς ή τους ποσοτικούς περιορισµούς που θεωρούν αναγκαίους.
2. α) Το καθεστώς συναλλαγών που εφαρµόζουν οι ΥΧΕ έναντι
της Κοινότητας δεν µπορεί να εισάγει οιαδήποτε διάκριση
µεταξύ των κρατών µελών ούτε να είναι λιγότερο ευνοϊκό
από τη µεταχείριση του µάλλον ευνοούµενου κράτους.
β) Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών διατάξεων της παρούσας
απόφασης, η Κοινότητα δεν επιβάλλει στον εµπορικό τοµέα
καµία διάκριση µεταξύ των ΥΧΕ.
γ) Το ανωτέρω σηµείο α) δεν εµποδίζει µια ΥΧΕ να παραχωρήσει σε ορισµένες άλλες ΥΧΕ ή σε άλλες αναπτυσσόµενες
χώρες καθεστώς ευνοϊκότερο από αυτό που παραχωρεί στην
Κοινότητα.
3.
Οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή,
εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τους δασµούς και καταλόγους των ποσοτικών περιορισµών
που εφαρµόζουν.
Επίσης, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις που επιφέρουν σε αυτά τα µέτρα, κατά τη θέσπισή τους.
Άρθρο 41
Ρήτρα επιτήρησης
1.
Τα προϊόντα καταγωγής των ΥΧΕ που αναφέρονται στο
άρθρο 35 ή τα προϊόντα που δεν είναι καταγωγής ΥΧΕ, τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 36, δύνανται να αποτελέσουν το αντικείµενο ιδιαίτερης επιτήρησης. Η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση,
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, µε τις αρχές της ΥΧΕ λαµβάνει
απόφαση σχετικά µε τα προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται αυτή η
επιτήρηση.
2.
Εφαρµόζεται το άρθρο 308δ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1).
3.
Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ βεβαιώνονται για
την αποτελεσµατικότητα των µέτρων επιτήρησης, θέτοντας σε
εφαρµογή τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται
αντίστοιχα στα παραρτήµατα ΙΙΙ και ΙV.
(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 993/2001 (ΕΕ L 141 της
28.5.2001, σ. 1).
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Άρθρο 42
Μέτρα διασφάλισης

1.
Όταν η εφαρµογή της παρούσας απόφασης επιφέρει σοβαρές
διαταραχές σε κάποιον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας της
Κοινότητας ή ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών ή υπονοµεύει τη
δηµοσιονοµική σταθερότητα των εξωτερικών λογαριασµών τους ή
σε περίπτωση που ανακύψουν δυσχέρειες, οι οποίες µπορεί να
επιδεινώσουν τη θέση ενός τοµέα δραστηριότητας της Κοινότητας
ή µιας περιφέρειάς της, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως ενός
ή περισσοτέρων κρατών µελών ή µε δική της πρωτοβουλία, να
λάβει η ίδια ή να εξουσιοδοτήσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα διασφάλισης, σύµφωνα µε τις
παρακάτω παραγράφους.
2.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα µέτρα που επιφέρουν τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές στη λειτουργία της σύνδεσης και της Κοινότητας. Αυτά τα
µέτρα δεν µπορεί να υπερβαίνουν την έκταση που είναι απολύτως
αναγκαία για την επανόρθωση των δυσχερειών. ∆εν είναι δυνατό να
υπερβαίνουν την ανάκληση της προτιµησιακής µεταχείρισης που
χορηγείται µε την παρούσα απόφαση.
3.
Κατά τη λήψη ή την τροποποίηση µέτρων διασφάλισης, ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στα συµφέροντα των λιγότερο ανεπτυγµένων ΥΧΕ.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας που απορρέουν από τους
κανόνες του ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της συµφωνίας
ΠΟΕ για τα µέτρα διασφάλισης (2). ∆εν εµποδίζουν την εφαρµογή
των ρυθµίσεων που αφορούν την κοινή οργάνωση των γεωργικών
αγορών ή των κοινοτικών ή εθνικών διοικητικών διατάξεων που
απορρέουν από αυτές, ή των ειδικών ρυθµίσεων που θεσπίζονται
βάσει του άρθρου 235 της συνθήκης και ισχύουν για τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα.
5. α) Όταν ένα κράτος µέλος ζητεί από την Επιτροπή την εφαρµογή µέτρων διασφάλισης, η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά
το Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και τις αρχές των ΥΧΕ εντός
προθεσµίας τριών εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
λήψης της αίτησης του κράτους µέλους και καλεί τις αρχές
της ΥΧΕ να παράσχουν οιαδήποτε πληροφορία κρίνουν σκόπιµη για τη συγκεκριµένη κατάσταση.
β) Όταν η Επιτροπή ενεργεί µε δική της πρωτοβουλία, τις
ενηµερώνει το νωρίτερο δυνατόν.
γ) Αν το απαιτούν οι αρχές της ΥΧΕ και µε την επιφύλαξη των
προθεσµιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συγκαλείται
η οµάδα εργασίας εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3. Τα αποτελέσµατα της οµάδας εργασίας διαβιβάζονται στη συµβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία
που αναφέρεται στην παράγραφο 9 παρατείνεται κατά δέκα
εργάσιµες ηµέρες. Ταυτοχρόνως, καλεί τα κράτη µέλη σε
συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής.
Τα κράτη µέλη και οι ΥΧΕ παρέχουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες
πληροφορίες για την αιτιολόγηση των αιτήσεων εφαρµογής ή µη
εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης.
(2) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 184.
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6.
Όταν κράτος µέλος ζητήσει από την Επιτροπή την εφαρµογή
µέτρων διασφάλισης ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις µε επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρευόµενη από αντιπρόσωπο της
Επιτροπής. Παρέχει στην επιτροπή τις πληροφορίες που διαθέτει
για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
7.
Η Επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε την επιτροπή που
αναφέρεται στην παράγραφο 6 µπορεί να λάβει ή να εξουσιοδοτήσει τα κράτη µέλη να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα διασφάλισης Η
απόφαση κοινοποιείται αµέσως στο Συµβούλιο, στα κράτη µέλη και
στις αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ. Είναι άµεσης εφαρµογής.
8.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να παραπέµψει στο Συµβούλιο
την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 7
εντός προθεσµίας δέκα εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.
9.
Ελλείψει απόφασης της Επιτροπής ή απόρριψης της καταγγελίας εντός προθεσµίας 21 εργασίµων ηµερών ή αν η Επιτροπή
αποφασίσει ότι δεν υπάρχει λόγος εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης, κάθε κράτος µέλος που απευθύνθηκε στην Επιτροπή µπορεί
να απευθυνθεί στο Συµβούλιο.
Άρθρο 43
Επιτροπή
1.
Για τα θέµατα που εµπίπτουν στο άρθρο 42, η Επιτροπή
επικουρείται από επιτροπή.
2.
Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρµόζονται στη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Κεφάλαιο 2

Συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών και κανόνες
εγκατάστασης
Άρθρο 44
Γενικός στόχος
Ο στόχος που επιδιώκεται να επιτευχθεί µακροπρόθεσµα σε αυτόν
τον τοµέα είναι η σταδιακή ελευθέρωση των συναλλαγών στον
τοµέα των υπηρεσιών, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των στόχων
των τοπικών πολιτικών των ΥΧΕ και λαµβανοµένου δεόντως υπόψη
του επιπέδου ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και των υποχρεώσεων που
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ η Κοινότητα, τα κράτη µέλη
ή οι ΥΧΕ.
Άρθρο 45
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τερες εγκαταστάσεις
περίπτωση που έχουν
δραστηριότητά τους
διαρκή δεσµό µε την

τους σε κράτος µέλος· εντούτοις, σε
σε κράτος µέλος µόνον την έδρα τους, η
πρέπει να παρουσιάζει πραγµατικό και
οικονοµία του εν λόγω κράτους µέλους.

«Οι εταιρείες ή επιχειρήσεις των ΥΧΕ» είναι αυτές που έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στη συγκεκριµένη ΥΧΕ και έχουν την έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τις
κυριότερες εγκαταστάσεις τους σε αυτήν· εντούτοις, σε
περίπτωση που έχουν σε ΥΧΕ µόνον την έδρα τους, η δραστηριότητά τους πρέπει να παρουσιάζει πραγµατικό και διαρκή
δεσµό µε την οικονοµία της εν λόγω ΥΧΕ.
β) «Κάτοικοι µιας ΥΧΕ» είναι άτοµα τα οποία διαµένουν υπό οµαλές συνθήκες σε µια ΥΧΕ, τα οποία είναι υπήκοοι ενός κράτους
µέλους. Ο ορισµός αυτός δεν θίγει τα δικαιώµατα που συνεπάγεται η ιθαγένεια της Ένωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και
εποµ. της Συνθήκης.
2.
Όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει στον τοµέα της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 183
παράγραφος 5 της συνθήκης και µε την επιφύλαξη της κατωτέρω
παραγράφου 2:
α) η Κοινότητα εφαρµόζει έναντι των ΥΧΕ τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συµφωνίας για τις συναλλαγές στον τοµέα των Υπηρεσιών (GATS) υπό τους όρους που
προβλέπει η εν λόγω συµφωνία και σύµφωνα µε την παρούσα
απόφαση· κατ’ εφαρµογή αυτών των υποχρεώσεων, τα κράτη
µέλη δεν εφαρµόζουν διακριτική µεταχείριση στους κατοίκους,
τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις των ΥΧΕ.
β) οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ παρέχουν στους υπηκόους, τις
εταιρείες και τις επιχειρήσεις των κρατών µελών µεταχείριση
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκή µε εκείνη που παρέχουν στους
υπηκόους, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις τρίτης χώρας και
δεν προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ των εταιρειών, των υπηκόων ή των επιχειρήσεων των κρατών µελών.
3.
Προκειµένου να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, οι αρµόδιες αρχές µιας ΥΧΕ δύνανται να
θεσπίζουν ρυθµίσεις υπέρ των κατοίκων τους και των τοπικών
δραστηριοτήτων.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν
τις ρυθµίσεις που θεσπίζουν στην Επιτροπή, η οποία και ενηµερώνει
τα κράτη µέλη.
4.
Όσον αφορά τα επαγγέλµατα του ιατρού, του οδοντιάτρου,
της µαίας, της γενικής νοσοκόµας, του φαρµακοποιού και του
κτηνιατρικού χειρούργου, το Συµβούλιο, µε οµοφωνία και κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής, εγκρίνει τον κατάλογο των επαγγελµατικών προσόντων των κατοίκων των ΥΧΕ τα οποία πρέπει να
αναγνωρίζονται στα κράτη µέλη.

Γενικές αρχές για την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α) Ως «εταιρείες ή επιχειρήσεις» νοούνται, για τους στόχους του
κεφαλαίου αυτού, οι εταιρείες ή επιχειρήσεις του αστικού ή
εµπορικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών του
δηµόσιου τοµέα ή άλλων εταιρειών, των συνεταιριστικών εταιρειών και κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή ένωσης που διέπεται
από το δηµόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, πλην των µη κερδοσκοπικών
επιχειρήσεων.
«Οι εταιρείες ή επιχειρήσεις των κρατών µελών» είναι εκείνες
που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους
µέλους και έχουν την έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τις κυριό-

Άρθρο 46
Θαλάσσιες µεταφορές
Ο στόχος συνεργασίας σε αυτόν τον τοµέα είναι να εξασφαλισθεί
αρµονική ανάπτυξη αποτελεσµατικών και αξιόπιστων υπηρεσιών
θαλάσσιων µεταφορών µε οικονοµικά ικανοποιητικούς όρους διευκολύνοντας την ενεργό συµµετοχή όλοων των µερών σύµφωνα µε
την αρχή της απεριόριστης πρόσβασης στο εµπόριο σε εµπορική
βάση.
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στη Γροιλανδία.

30.11.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Κεφάλαιο 3
Τοµείς που συνδέονται µε το εµπόριο

Άρθρο 47
Τρέχουσες πληρωµές και κινήσεις κεφαλαίων
1.
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επιµέρους ΥΧΕ, η Κοινότητα και οι ΥΧΕ θέτουν σε εφαρµογή σε
εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κανόνες και πολιτικές, οι
οποίες περιλαµβάνουν την εποπτεία και, υπό ορισµένες συνθήκες,
την απαγόρευση της σύναψης συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων, της
λήψης αποφάσεων για ενώσεις επιχειρήσεων και για συνεννοήσεις
σε επίπεδο πρακτικών µεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως στόχο ή
ως αποτέλεσµα να παρεµποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν
τον ανταγωνισµό. Αυτή η απαγόρευση αφορά επίσης την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στο έδαφος της Κοινότητας ή της ΥΧΕ.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2:

α) Τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ δεν επιβάλλουν
κανέναν περιορισµό στις πληρωµές, σε ελεύθερα µετατρέψιµο
νόµισµα, στον λογαριασµό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ υπηκόων της Κοινότητας και των ΥΧΕ.
β) Όσον αφορά τις πράξεις που υπάγονται στον λογαριασµό
συναλλαγής κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωµών, τα κράτη
µέλη και οι αρµόδιες αρχές των ΥΧΕ δεν επιβάλλουν κανέναν
περιορισµό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων όσον
αφορά τις άµεσες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του
κράτους µέλους, χώρας ή εδάφους υποδοχής, και τις επενδύσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας συµφωνίας, καθώς και στη ρευστοποίηση ή τον επαναπατρισµό αυτών των επενδύσεων ή τυχόν κερδών που προέκυψαν από αυτές.
2.
Η Κοινότητα, τα κράτη µέλη και οι ΥΧΕ δικαιούνται να
λαµβάνουν τα µέτρα που αναφέρονται mutatis mutandis στα
άρθρα 57, 58, 59, 60 και 301 της συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε τους
οικείους όρους. Οµοίως, εάν µία ή περισσότερες ΥΧΕ ή ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά το ισοζύγιο
πληρωµών, οι αρµόδιες αρχές της ΥΧΕ του κράτους µέλους δύνανται, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο πλαίσιο της
Γενικής Συµφωνίας για τους ∆ασµούς, της Γενικής Συµφωνίας για
τις συναλλαγές στον τοµέα των Υπηρεσιών και στα άρθρα VIII και
XIV του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, να θεσπίσουν περιορισµούς στις τρέχουσες συναλλαγές, οι οποίες θα είναι περιορισµένης
διάρκειας και δεν θα µπορεί να υπερβαίνουν την έκταση που είναι
απολύτως αναγκαία για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωµών. Οι αρµόδιες αρχές της ΥΧΕ, του κράτους
µέλους ή της Κοινότητας που λαµβάνουν αυτά τα µέτρα ενηµερώνονται αµοιβαία αµέσως και υποβάλλουν το συντοµότερο δυνατόν
χρονοδιάγραµµα για την κατάργηση των ληφθέντων µέτρων.

Άρθρο 48
Πολιτική ανταγωνισµού
1.
Η θέσπιση και η θέση σε εφαρµογή υγιών και αποτελεσµατικών πολιτικών και κανόνων στον τοµέα του ανταγωνισµού έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για την εγκατάσταση και τη διασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος, για τη διάρκεια της διαδικασίας
εκβιοµηχάνισης και για τη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση
στις αγορές.
2.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη κάθε στρέβλωσης
του ανταγωνισµού και λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της διαφοράς
στο επίπεδο ανάπτυξης και στις οικονοµικές ανάγκες µεταξύ των

Άρθρο 49
Προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
1.
Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο και αποτελεσµατικό επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής,
βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων
των µέσων επιβολής του σεβασµού αυτών των δικαιωµάτων, µε την
ευθυγράµµιση προς τις πλέον υψηλές διεθνείς προδιαγραφές, προκειµένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και τα προσκόµµατα στις
διµερείς συναλλαγές.
2.
Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας καλύπτουν, ειδικότερα, τα δικαιώµατα αναπαραγωγής και ιδίως τα δικαιώµατα αναπαραγωγής στον τοµέα του λογισµικού πληροφορικής και των συγγενών δικαιωµάτων, τα πρότυπα χρήσεων, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και ιδίως τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, τα βιοµηχανικά
σχέδια και πρότυπα, τις γεωγραφικές ενδείξεις συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών προέλευσης, τα βιοµηχανικά εµπορικά
σήµατα και τα σήµατα παροχής υπηρεσιών, τα τοπογραφικά σχέδια
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, τη νοµική προστασία των βάσεων
δεδοµένων και την προστασία από τον αθέµιτο ανταγωνισµό, που
αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την
προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και τις µη κοινοποιούµενες πληροφορίες στον τοµέα της τεχνογνωσίας.

Άρθρο 50
Τυποποίηση και πιστοποίηση
Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί στενότερη συνεργασία στους τοµείς
της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της διασφάλισης της
ποιότητας, προκειµένου να εκλείψουν οι άσκοποι τεχνητοί φραγµοί
και να περιοριστούν οι διαφορές που υφίστανται σε αυτούς τους
τοµείς, µε στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Άρθρο 51
Εµπόριο και περιβάλλον
Είναι απαραίτητο να προαχθεί η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιµη και υγιής
διαχείριση του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις σχετικές διεθνείς
συµβάσεις και δεσµεύσεις, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων επιπέδων ανάπτυξης των ΥΧΕ. Κατά τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση των περιβαλλοντικών µέτρων πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των ΥΧΕ.
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Λαµβανοµένων υπόψη των αρχών του Ρίο, η συνεργασία θα επιδιώξει τη συµπλήρωση των εµπορικών και περιβαλλοντικών πολιτικών
µε την ενίσχυση, ιδίως, των ποιοτικών ελέγχων των εµπορευµάτων
και των υπηρεσιών ενόψει της προστασίας του περιβάλλοντος και
της βελτίωσης των µεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον.
Άρθρο 52
Εµπόριο και εργασιακό καθεστώς
Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι θεµελιώδεις κανόνες εργασίας
που αναγνωρίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ιδίως αυτοί
που αφορούν τη συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία του
δικαιώµατος του συνδικαλισµού, το δικαίωµα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγµάτευσης, την κατάργηση της καταναγκαστικής
εργασίας, τις χειρότερες µορφές εργασίας των παιδιών, την κατώτατη επιτρεπόµενη ηλικία για την έναρξη της απασχόλησης των
παιδιών και την αποφυγή των διακρίσεων στον τοµέα της απασχόλησης.
Άρθρο 53
Πολιτική καταναλωτών και προστασία της υγείας των καταναλωτών
Είναι απαραίτητη η συνεργασία στον τοµέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, µε
πλήρη σεβασµό της ισχύουσας νοµοθεσίας στις ΥΧΕ και την Κοινότητα προκειµένου να αποφευχθούν τα εµπόδια στις συναλλαγές.
Άρθρο 54
Απαγόρευση συγκεκαλυµµένων προστατευτικών µέτρων
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο άσκησης αυθαίρετων διακρίσεων ή ως συγκαλυπτόµενου περιορισµού στις συναλλαγές.
Κεφάλαιο 4
Νοµισµατικά και φορολογικά θέµατα
Άρθρο 55
Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54, η µεταχείριση του µάλλον ευνοούµενου κράτους που παρέχεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν ισχύει όσον αφορά τα
φορολογικά πλεονεκτήµατα, τα οποία παρέχουν αµοιβαία ή ενδέχεται να παράσχουν µελλοντικά τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες αρχές
των ΥΧΕ, κατ’ εφαρµογήν συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθµίσεων ή της ισχύουσας
εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
2.
Καµία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν µπορεί να ερµηνευθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να εµποδίσει τη λήψη ή την εφαρµογή µέτρων που να αποσκοπούν στην αποτροπή της φοροδιαφυγής ή της φορολογικής απάτης, σύµφωνα µε τις φορολογικές
διατάξεις των συµφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθµίσεων ή της ισχύουσας
εθνικής φορολογικής νοµοθεσίας.
3.
Καµία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν µπορεί να ερµηνευθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να εµποδίσει τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές να εφαρµόσουν τις σχετικές διατάξεις της οικείας φορολογικής νοµοθεσίας ή να επιβάλλουν διάκριση µεταξύ υπόχρεων
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που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδίως σε σχέση µε τον
τόπο κατοικίας τους ή µε τον τόπο όπου έχουν επενδύσει το
κεφάλαιό τους.
Άρθρο 56
Φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς των συµβάσεων που
χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα
1.
Οι ΥΧΕ εφαρµόζουν έναντι των συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό µε το καθεστώς του µάλλον ευνοούµενου κράτους ή µε το καθεστώς που εφαρµόζουν έναντι των διεθνών
οργανισµών του τοµέα της ανάπτυξης, µε τους οποίους έχουν
σχέσεις. Για τον καθορισµό του καθεστώτος του µάλλον ευνοούµενου κράτους, δεν λαµβάνονται υπόψη τα καθεστώτα που εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ έναντι των
άλλων αναπτυσσόµενων χωρών.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τις συµβάσεις που
χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα ισχύει το ακόλουθο
καθεστώς:
α) οι συµβάσεις δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή
καταχώρησης ή σε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος, που ήδη ισχύουν ή που πρόκειται να
θεσπιστούν στη δικαιούχο ΥΧΕ· εντούτοις, οι εν λόγω συµβάσεις καταχωρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της
ΥΧΕ, γεγονός που µπορεί να συνεπάγεται την επιβολή του
αντίστοιχου τέλους παροχής υπηρεσιών·
β) τα κέρδη ή/και τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση των συµβάσεων φορολογούνται σύµφωνα µε το εσωτερικό φορολογικό καθεστώς της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ, εφόσον
τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα που πραγµατοποίησαν αυτά
τα κέρδη ή/και τα εισοδήµατα έχουν µόνιµη έδρα στην εν λόγω
ΥΧΕ ή η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης υπερέβη τους έξι
µήνες·
γ) οι επιχειρήσεις που χρειάζεται να προβούν στην εισαγωγή
εξοπλισµού για την εκτέλεση συµβάσεων έργων δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, να εκµεταλλευτούν το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όπως αυτό καθορίζεται από τη νοµοθεσία της
δικαιούχου ΥΧΕ που διέπει τον συγκεκριµένο εξοπλισµό·
δ) ο επαγγελµατικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων που καθορίζονται στις συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών µπορεί να εισαχθεί προσωρινά στη δικαιούχο ΥΧΕ,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ενδιαφεροµένης ΥΧΕ, µε απαλλαγή από την καταβολή φορολογικών, εισαγωγικών και τελωνειακών δασµών, και άλλων επιβαρύνσεων ισοδύναµου αποτελέσµατος, εφόσον αυτοί οι δασµοί και οι επιβαρύνσεις δεν
αποτελούν αµοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες·
ε) οι εισαγωγές στο πλαίσιο της εκτέλεσης µιας σύµβασης προµηθειών πραγµατοποιούνται στη δικαιούχο ΥΧΕ χωρίς τελωνειακούς εισαγωγικούς δασµούς, φόρους ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η σύµβαση προµηθειών
καταγωγής της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ συνάπτεται µε βάση την
τιµή εργοστασίου, προσαυξηµένη ενδεχοµένως κατά τις εσωτερικές φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν στη συγκεκριµένη
ΥΧΕ για αυτό το είδος προµηθειών·
στ) η αγορά καυσίµων, λιπαντικών και ασφαλτικού συνδετικού
υλικού, καθώς και εν γένει όλων των προϊόντων που συµπεριλαµβάνονται σε µια σύµβαση έργων θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε στην τοπική αγορά και υπόκειται στο φορολογικό
καθεστώς που εφαρµόζεται δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας
της δικαιούχου ΥΧΕ·
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ζ) η εισαγωγή προσωπικών ειδών και αντικειµένων, που προορίζονται για προσωπική ή οικιακή χρήση, από τα φυσικά πρόσωπα,
πλην αυτών που προσλαµβάνονται επιτόπου, τα οποία είναι
επιφορτισµένα µε την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται
στη σύµβαση παροχής υπηρεσιών, καθώς και από τα µέλη των
οικογενειών τους, πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία της δικαιούχου ΥΧΕ, µε απαλλαγή από τελωνειακούς ή εισαγωγικούς δασµούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις
ισοδύναµου αποτελέσµατος.

πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ ΣΤ, καθώς και σε αυτά που τα διαδέχονται, µε την επιφύλαξη των κανόνων των προγραµµάτων και των
ρυθµίσεων που ισχύουν στο κράτος µέλος µε το οποίο συνδέεται η
εκάστοτε ΥΧΕ.

3.
Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2
διέπεται από τη νοµοθεσία της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ.

Άρθρο 59

4.
Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, εκτός από τους υπαλλήλους
που προσλαµβάνονται επιτόπου, απαλλάσονται από όλους τους
φόρους που επιβάλλονται στην χώρα ή το έδαφος όπου είναι
τοποθετηµένοι.
Κεφάλαιο 5
Επαγγελµατική κατάρτιση, επιλεξιµότητα για κοινοτικά
προγράµµατα και άλλες διατάξεις
Άρθρο 57
Επαγγελµατική κατάρτιση
Άτοµα από τις ΥΧΕ µε υπηκοότητα ενός κράτους µέλους, είναι
επιλέξιµα για επαγγελµατική κατάρτιση στην Κοινότητα στην ίδια
βάση όπως οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους µέλους εφόσον
µπορούν να συγκεντρώσουν τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους εν λόγω υπηκόους, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε
προϋπόθεσης διαµονής εντός της Κοινότητας ή του ΕΟΧ.
Άρθρο 58
Προγράµµατα ανοικτά στις ΥΧΕ
Άτοµα από τις ΥΧΕ καθώς και, κατά περίπτωση, οι οικείοι δηµόσιοι
ή/και ιδιωτικοί φορείς και θεσµικά όργανα σε ΥΧΕ µπορούν να
συµµετέχουν στα κοινοτικά προγράµµατα που αναφέρονται στον

Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει τον προαναφερθέντα πίνακα
κατόπιν αιτήσεως των ΥΧΕ, κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία.

Τα Ευρωπαϊκά Πληροφοριακά Κέντρα Ανταπόκρισης (EICC)
Κατόπιν αιτήσεως των αρχών µιας ΥΧΕ και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον τίτλο Ι του τρίτου µέρους είναι δυνατή
η εγκατάσταση σε κάποια ΥΧΕ Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Κέντρου Ανταπόκρισης, καλούµενου εφεξής «EICC». ∆υνάµει των επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του ΕΕΠ ή της περιφερειακής συνεργασίας, είναι δυνατόν να τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας που φιλοξενεί το EICC ένα ποσόν για τη µερική χρηµατοδότηση της λειτουργίας του.
Η αποστολή των EICC, τα µέσα και οι υπηρεσίες που τίθενται στη
διάθεσή τους, καθώς και οι λεπτοµέρειες εγκατάστασης και τα
κριτήρια επιλογής της υπηρεσίας που θα τα φιλοξενήσει, καθορίζονται στο παράρτηµα V.
Άρθρο 60
ΚΑΕ και ΤΚΓΑΣ
Μετά από αίτηση των αρχών των ΥΧΕ, είναι δυνατό να τους
παρασχεθούν οι υπηρεσίες του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) και του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής
Συνεργασίας (ΤΚΓΑΣ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παραρτήµατος ΙΙΙ της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.
Το τυχόν κόστος των παρεµβάσεων του ΚΑΕ και του Τεχνικού
Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας (ΤΚΓΑΣ) υπέρ των
ΥΧΕ καλύπτεται από τους πόρους που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙ Α.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 61
Αλλαγή καθεστώτος
Εάν µια ΥΧΕ αποκτήσει την ανεξαρτησία της:
α) µπορεί να εξακολουθήσει προσωρινά να υπάγεται στο καθεστώς
της παρούσας απόφασης, υπό τους όρους που θεσπίζει το
Συµβούλιο·
β) το Συµβούλιο αποφασίζει, οµόφωνα και κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, να επιφέρει τις απαραίτητες προσαρµογές στην
παρούσα απόφαση και κυρίως να αναπροσαρµόσει τα ποσά που
προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ Α.
Άρθρο 62

εφαρµογής των αρχών που περιέχονται στα άρθρα 182 έως 186
της συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο θεσπίζει, ειδικότερα, τυχόν αναγκαία µέτρα στην περίπτωση που κάποια ΥΧΕ,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σ’ αυτή συνταγµατικές αρχές, συνάπτει
ειδικές προτιµησιακές ρυθµίσεις µεταξύ της Κοινότητας και διαφόρων εταίρων της περιοχής στην οποία ανήκει. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη κυρίως τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Κοινότητα, τα κράτη µέλη της και,
ενδεχοµένως, οι ΥΧΕ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απορρέουν
από τον ΠΟΕ.

Άρθρο 63

Αναθεώρηση

Έναρξη ισχύος

Πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2007, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, καθορίζει τις
διατάξεις που πρέπει να προβλεφθούν ενόψει της µεταγενέστερης

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 2 ∆εκεµβρίου 2001. Εφαρµόζεται
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011.
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Άρθρο 64
∆ηµοσίευση
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I A
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Γροιλανδία,
Νέα Καληδονία και εξαρτηµένα εδάφη,
Γαλλική Πολυνησία,
το έδαφος των γαλλικών περιοχών του νοτίου ηµισφαιρίου και της Ανταρκτικής,
νήσοι Βάλλις και Φουτούνα,
Μαγιόττε,
Σαιν Πιέρ και Μικελόν,
Αρούµπα,
Ολλανδικές Αντίλλες:
— Μπονέρ,
— Κουρασάο,
— Σάµπα,
— Άγιος Ευστάθιος,
— Άγιος Μαρτίνος,
Ανγκουίλα,
νήσοι Κέιµαν,
νήσοι Φάλκλαντ,
Νότια Γεωργία και Νότιοι νήσοι Σάντουιτς,
Μοντσερράτ,
Πίτκερν,
Αγία Ελένη, νήσος Ασανσιόν, Τρίσταν ντα Κούνια,
βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής,
βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού,
νήσοι Τερκς και Κάικος,
βρετανικές Παρθένοι νήσοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΥΧΕ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
—
—
—
—
—
—
—

Ανγκουίλα,
Μαγιόττε,
Μοντσερράτ,
Αγία Ελένη, νήσος Ασανσιόν, Τρίσταν ντα Κούνια,
νήσοι Τερκς και Κάικος,
νήσοι Βάλλις και Φουτούνα,
Σαιν Πιέρ και Μικελόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ A
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 9ο ΕΤΑ

Άρθρο 1
Κατανοµή µεταξύ των διαφόρων µέσων
1.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης για την πενταετία
από 1ης Μαρτίου 2000 έως 28ης Φεβρουαρίου 2005, το συνολικό ποσό, των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της Κοινότητας, ύψους
175 εκατοµµυρίων ευρώ, βάσει του 9ου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που καθορίστηκε µε την εσωτερική συµφωνία
κατανέµεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) 153 εκατοµµύρια ευρώ υπό µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων,
από τα οποία:
i) 145 εκατοµµύρια ευρώ για την προγραµµατιζόµενη στήριξη
της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, την ανθρωπιστική βοήθεια,
τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, τη βοήθεια στους πρόσφυγες
και την πρόσθετη ενίσχυση σε περίπτωση διακυµάνσεων των
εξαγωγικών εσόδων. Το ποσό αυτό χρησιµοποιείται ιδίως για
τη χρηµατοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στα
ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ),
ii) 8 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση της στήριξης
της συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης, καθώς
και του διαλόγου και των δράσεων εταιρικής σχέσης που
θεσπίζονται µε το άρθρο 7.
β) 20 εκατοµµύρια ευρώ διατίθενται για τη χρηµατοδότηση του
επενδυτικού µέσου του παραρτήµατος ΙΙ γ.
γ) 2 εκατοµµύρια ευρώ διατίθενται για µελέτες ή µέτρα τεχνικής
βοήθειας µε πρωτοβουλία ή για λογαριασµό της Επιτροπής,
ιδίως για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη της ισχύος
της.
2.
Επιπλέον, το συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
βάσει του 9ου ΕΤΑ, καθώς και οιοδήποτε υπόλοιπο µεταφερθεί στο
9ο ΕΤΑ από προηγούµενα ταµεία σύµφωνα µε την εσωτερική
συµφωνία, θα καλύπτουν την περίοδο 2000-2007. Πριν από τη
λήξη του 9ου ΕΤΑ, τα κράτη µέλη αξιολογούν το βαθµό υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταµιεύσεων. Με
βάση την αξιολόγηση αυτή, καθορίζεται η ανάγκη νέων πόρων για
τη στήριξη της χρηµατοδοτικής συνεργασίας και λαµβάνονται
δεόντως υπόψη οι µη αναληφθέντες και µη εκταµιευθέντες πόροι
στα πλαίσια του 9ου ΕΤΑ.
3.
Πριν από τη λήξη του 9ου ΕΤΑ, τα κράτη µέλη ορίζουν
ηµεροµηνία πέραν της οποίας δεν µπορούν να αναληφθούν πλέον
τα κεφάλαια του 9ου ΕΤΑ.
4.
Αν τα κεφάλαια που προβλέπονται στην παράγραφο 1
εξαντληθούν πριν από τη λήξη της παρούσας απόφασης, το Συµβούλιο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα.
Άρθρο 2
∆ιαχείριση των πόρων
Η Τράπεζα διαχειρίζεται τα δάνεια που χορηγούνται από τους
ιδίους πόρους της καθώς και τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο του επενδυτικού µέσου. Όλα τα άλλα χρηµατοδοτικά
µέσα βάσει της παρούσας απόφασης τα διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Άρθρο 3
Κατανοµή µεταξύ των ΥΧΕ
1.
Το ποσό των 145 εκατοµµυρίων ευρώ που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο i) του παρόντος παραρτήµατος

διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ,
σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια.
α) Ποσό Α ύψους 66,1 εκατοµµυρίων ευρώ κατανέµεται µεταξύ
των ΥΧΕ των οποίων η οικονοµική ανάπτυξη σηµειώνει τη σοβαρότερη καθυστέρηση, δηλαδή αυτών των οποίων το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν —ΑΕΠ— ανά κάτοικο δεν υπερβαίνει το 75 %
του ΑΕΠ της Κοινότητας, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στατιστικά
στοιχεία.
β) Ποσό Β ύψους 61 εκατοµµυρίων ευρώ κατανέµεται µεταξύ των
ΥΧΕ των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο δεν υπερβαίνει αυτό της
Κοινότητας, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση πρωταρχικών δράσεων
για την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της καταπολέµησης της φτώχειας.
γ) Για την κατανοµή των ποσών Α και Β λαµβάνεται υπόψη το
µέγεθος του πληθυσµού, το επίπεδο του ΑΕΠ, η χρησιµοποίηση
των προηγούµενων ΕΤΑ, ο σεβασµός των αρχών χρηστής διεθνούς δηµοσιονοµικής και φορολογικής διαχείρισης, τα προβλήµατα που οφείλονται στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, η εκτιµώµενη ικανότητα απορρόφησης και η οµαλή µετάβαση προκειµένου να προληφθεί τυχόν αιφνίδια σηµαντική διακοπή κονδυλίων
για τη Νέα Καληδονία, τη Γαλλική Πολυνησία και τις Ολλανδικές Αντίλλες. Κάθε διάθεση πόρων πρέπει να επιτρέπει χρησιµοποίηση αποτελεσµατική και σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.
2.
Όσον αφορά τη Γροιλανδία, το θέµα ενδεχόµενης διάθεσης
πόρων θα εξεταστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης που προβλέπεται
στο άρθρο 14 του πρωτοκόλλου για τους όρους αλιείας κατά την
περίοδο 2001-2006 (1).
3.
∆ηµιουργείται µη διατιθέµενο απόθεµα Γ ύψους 17,9 εκατοµµυρίων ευρώ που προορίζεται για:
α) Τη χρηµατοδότηση, για όλες τις ΥΧΕ, της ανθρωπιστικής
βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και της βοήθειας
στους πρόσφυγες και, κατά περίπτωση, την πρόσθετη ενίσχυση
σε περίπτωση διακυµάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, σύµφωνα
µε το παράρτηµα ΙΙ ∆.
β) Τη διάθεση νέων πιστώσεων ανάλογα µε την εξέλιξη των
αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ.
Οι επιδόσεις αξιολογούνται µε αντικειµενικότητα και διαφάνεια
βάσει του επιπέδου χρησιµοποίησης των διατιθέµενων πόρων,
της αποτελεσµατικής υλοποίησης των εν εξελίξει δράσεων, της
άµβλυνσης ή της µείωσης της φτώχειας, των µέτρων βιώσιµης
ανάπτυξης.
γ) Τη λήψη, κατά περίπτωση, των αναγκαίων µέτρων µετά την
ανασκόπηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
δ) Έχει προβλεφθεί ποσό ανώτατου ύψους 1 εκατοµµυρίου ευρώ
για τη χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου τις οποίες θα
χρηµατοδοτήσει η Τράπεζα από ιδίους πόρους, σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ Β, ή στο πλαίσιο του επενδυτικού µέσου για ΥΧΕ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παράρτηµα ΙΙ Γ.
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1575/2001 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2001, για τη σύναψη του τετάρτου πρωτοκόλλου για τον καθορισµό
των όρων που αφορούν την αλιεία οι οποίοι προβλέπονται στην αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, αφενός,
και της κυβέρνησης της ∆ανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 1).

30.11.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 314/27

4.
Τα ενδεικτικά ποσά που χορηγούνται βάσει του 9ου ΕΤΑ σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και
µε την επιφύλαξη της µεταφοράς των υπολοίπων των προηγούµενων ΕΤΑ καθορίζονται ως εξής:
(εκατοµ. ευρώ)
Αρχική ενδεικτική κατανοµή του 9ου ΕΤΑ
ΥΧΕ
Α

Β

Σύνολο

Νέα Καληδονία

13,75

13,75

Γαλλική Πολυνησία

13,25

13,25

Βάλλις και Φουτούνα

8

3,5

11,5

Μαγιότε

9,9

5,3

15,2

Σαν Πιέρ και Μικελόν

5,6

6,8

12,4

Ολλανδικές Αντίλλες

11,7

8,3

20,0

Νήσοι Φάλκλαντ

3

3

Νήσοι Τερκς και Κάικος

8,2

0,2

8,4

Ανγκουίλα

7,9

0,1

8

Μοντσερράτ

5,3

5,7

11,0

Αγία Ελένη και εξαρτώµενα εδάφη,
(Νήσος Ασανσιόν, Τρίσταν ντα Κούνια)

7,5

1,1

8,6

Πίτκερν

2

2

Σύνολο

127,1 εκατοµµύρια EUR

Μη διατιθέµενο απόθεµα Γ

17,9 εκατοµµύρια EUR

5.
Η Επιτροπή, µετά από ενδιάµεση επανεξέταση, µπορεί να αποφασίσει διαφορετική κατανοµή των µη
διατιθέµενων ενδεχοµένων υπολοίπων των ποσών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι διαδικασίες για την εν
λόγω επανεξέταση και η απόφαση για τυχόν νέες συνδροµές εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 24 της παρούσας
απόφασης.

L 314/28

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30.11.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Άρθρο 1
Ποσό
Ποσό ύψους µέχρι 20 εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπεται από το
άρθρο 5 της εσωτερικής συµφωνίας, χορηγείται από την ΕΤΕπ υπό
τη µορφή δανείων από τους ιδίους πόρους της υπό τους όρους
που προβλέπονται στο καταστατικό της και στο παρόν παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
1.

Η ΕΤΕπ:

α) συνεισφέρει, µέσω των οικονοµικών πόρων που διαχειρίζεται,
στην οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη των ΥΧΕ σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, χρηµατοδοτεί
κατά προτεραιότητα τα παραγωγικά έργα και προγράµµατα ή
άλλες επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του ιδιωτικού τοµέα σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς·
β) συνεργάζεται στενά µε εθνικές και περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης και µε τα χρηµατοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα των
ΥΧΕ και της Κοινότητας·
γ) εφόσον χρειάζεται και σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές της
ενδιαφερόµενης ΥΧΕ, επιφέρει προσαρµογές, στο πλαίσιο των
διαδικασιών που προβλέπει το καταστατικό της, στις λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες υλοποίησης της συνεργασίας για τη
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, όπως αυτές αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η φύση των
έργων και προγραµµάτων και να συµµορφωθούν αυτές µε τους
στόχους της παρούσας απόφασης.
2.
Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγούνται µε τους εξής όρους:
α) το επιτόκιο αναφοράς είναι αυτό που εφαρµόζει η Τράπεζα για
τη χορήγηση δανείου µε τους ίδιους όρους συναλλάγµατος και
τρόπους απόσβεσης, την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ή την
ηµέρα εκταµίευσης·
β) ωστόσο:
i) κατ’ αρχήν, τα έργα του δηµόσιου τοµέα απολαύουν επιδότησης επιτοκίου ύψους 3 %·
ii) για τα έργα του ιδιωτικού τοµέα που συνεπάγονται πράξεις
αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για τα έργα
µε ουσιαστικά και σαφώς αποδεικνυόµενα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ωφελήµατα, είναι δυνατόν να χορηγούνται
δάνεια µε επιδότηση επιτοκίου· το ποσό και η µορφή των
δανείων αυτών θα αποφασίζονται ανάλογα µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του έργου. Ωστόσο, η επιδότηση επιτοκίου
δεν θα είναι άνω του 3 %.

Το τελικό επιτόκιο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι
κατώτερο από το 50 % του επιτοκίου αναφοράς.
γ) το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρµοζόµενο στην
αξία του κατά τη στιγµή της εκταµίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ
Α, άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ), και καταβάλλεται
απευθείας στην Τράπεζα·
Οι επιδοτήσεις επιτοκίου µπορούν να κεφαλαιοποιούνται ή να
χρησιµοποιούνται υπό µορφήν µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
προς υποστήριξη τεχνικής βοήθειας για συγκεκριµένα έργα,
ιδίως δε για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των ΥΧΕ.
δ) η περίοδος εξόφλησης των δανείων από τους ιδίους πόρους της
Τράπεζας καθορίζεται µε βάση τα οικονοµικά και χρηµατοδοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
25 έτη. Τα εν λόγω δάνεια περιλαµβάνουν συνήθως περίοδο
χάριτος που καθορίζεται σε συνάρτηση µε τη διάρκεια κατασκευής και τις ταµειακές ανάγκες του έργου.
3.
Για επενδύσεις που χρηµατοδοτεί η Τράπεζα από τους ιδίους
πόρους της σε επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα είναι δυνατόν να
ζητούνται ειδικές εγγυήσεις σχετικές µε το έργο ή αναλήψεις
υποχρεώσεων εκ µέρους των ενδιαφερόµενων ΥΧΕ.
Άρθρο 3
Όροι σχετικά µε τη µεταφορά συναλλάγµατος
Όσον αφορά πράξεις που διενεργούνται δυνάµει της απόφασης και
για τις οποίες οι ενδιαφερόµενες ΥΧΕ έχουν παράσχει εγγράφως τη
συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της παρούσας, οι εν λόγω ΥΧΕ:
α) απαλλάσσουν τους τόκους, τις προµήθειες και τα χρεολύσια των
δανείων από κάθε εθνικό ή τοπικό φόρο ή φορολογική επιβάρυνση που θα οφειλόταν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
στην ενδιαφερόµενη ή στις ενδιαφερόµενες ΥΧΕ·
β) θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων το συνάλλαγµα που απαιτείται για την πληρωµή των τόκων, προµηθειών και χρεολυσίων
των δανείων που οφείλονται σύµφωνα µε τις συµβάσεις χρηµατοδότησης οι οποίες έχουν συναφθεί για την εφαρµογή σχεδίων
και προγραµµάτων στο έδαφός τους· και
γ) θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας το συνάλλαγµα που απαιτείται για τη µεταφορά κάθε ποσού που εισπράττει η Τράπεζα σε
εθνικό νόµισµα, µε την ισοτιµία που ισχύει την ηµέρα της
µεταφοράς, µεταξύ του ευρώ ή του τυχόν άλλου νοµίσµατος
µεταφοράς και του εθνικού νοµίσµατος. Στα ως άνω ποσά
περιλαµβάνονται κάθε είδους οφέλη όπως τόκοι, µερίσµατα,
προµήθειες και αµοιβές, καθώς και η απόσβεση δανείων και τα
προϊόντα από την πώληση µετοχών σύµφωνα µε τους όρους
συµβάσεων χρηµατοδοτήσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί για την
εκτέλεση έργων και προγραµµάτων στην επικράτειά τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Γ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΥΧΕ

Άρθρο 1

γ) εξαρτηµένα δάνεια, των οποίων η εξόφληση πραγµατοποιείται
µόνο µετά τη ρύθµιση άλλων απαιτήσεων.

Στόχος
∆ηµιουργείται επενδυτικό µέσο ΥΧΕ (στο εξής καλούµενο «Μέσο»)
για την προώθηση των εµπορικώς βιώσιµων επιχειρήσεων κυρίως
στον ιδιωτικό τοµέα ή των επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα που
στηρίζουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.
Οι όροι χρηµατοδότησης όσον αφορά τις πράξεις του Μέσου και
όσον αφορά τα δάνεια από ιδίους πόρους της ΕΤΕΠ ορίζονται στον
παράρτηµα ΙΙ Β και στα άρθρα 29 και 30 της εσωτερικής συµφωνίας για το 9ο ΕΤΑ. Οι πόροι αυτοί είναι δυνατό να παρέχονται σε
επιλέξιµες επιχειρήσεις είτε αµέσως είτε εµµέσως από τα επιλέξιµα
ταµεία επενδύσεων ή/και τους χρηµατοπιστωτικούς µεσάζοντες.

Άρθρο 2
Πόροι του Μέσου
1.

Οι πόροι του µέσου χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων:

α) για τη χορήγηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων µε τη µορφή:
i) συµµετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεων των ΥΧΕ, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων·
ii) συνδροµής µε τη µορφή οιονεί κεφαλαίων σε επιχειρήσεις
των ΥΧΕ, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων·
iii) εγγυήσεων και άλλων βελτιώσεων των πιστωτικών όρων που
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη πολιτικών και άλλων επενδυτικών κινδύνων, που διατρέχουν
τόσο οι αλλοδαποί όσο και οι εγχώριοι επενδυτές ή δανειστές·
β) για τη χορήγηση συνήθων δανείων.
2.
Η συµµετοχή στο κεφάλαιο αφορά συνήθως µερίδια µειοψηφίας και αποφέρει οφέλη µε βάση την απόδοση του σχετικού
έργου.
3.
Η ενίσχυση µε τη µορφή οιονεί κεφαλαίων µπορεί να συνίσταται σε προκαταβολές µετόχων, µετατρέψιµες οµολογίες, δάνεια
υπό αίρεση, εξαρτηµένα και µε συµµετοχικά δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια µορφή ενίσχυσης. Αυτή η ενίσχυση µπορεί να
συνίσταται, ειδικότερα, στα εξής:
α) δάνεια υπό αίρεση, των οποίων η εξυπηρέτηση ή/και η διάρκεια
εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων που
αφορούν την απόδοση του χρηµατοδοτούµενου έργου. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση των δανείων υπό αίρεση για τη χρηµατοδότηση προεπενδυτικών µελετών ή άλλης τεχνικής βοήθειας
που αφορά το έργο, µπορεί να παραχωρηθεί απαλλαγή από την
επιστροφή του κεφαλαίου ή/και των τόκων, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί η επένδυση·
β) δάνεια µε συµµετοχικά δικαιώµατα, των οποίων η εξυπηρέτηση
ή/και η διάρκεια εξαρτάται από τη χρηµατοοικονοµική αποδοτικότητα του έργου·

4.
Οι αµοιβές για κάθε πράξη διευκρινίζονται κατά τη χορήγηση
του δανείου.
Ωστόσο:
α) στην περίπτωση των δανείων υπό αίρεση και των δανείων µε
συµµετοχικά δικαιώµατα, οι αµοιβές συνήθως περιλαµβάνουν
ένα σταθερό επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 3 % και ένα
µεταβλητό στοιχείο που εξαρτάται από την απόδοση του έργου·
και
β) στην περίπτωση των εξαρτηµένων δανείων, το επιτόκιο είναι
αυτό της αγοράς.
5.
Το ύψος των εγγυήσεων αντιστοιχεί στους ασφαλιζόµενους
κινδύνους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης.
6.
Το επιτόκιο των συνήθων δανείων διαµορφώνεται µε βάση
αφενός το επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζει η Τράπεζα για παρόµοια δάνεια που χορηγούνται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και µε τις ίδιες περιόδους χάριτος και εξόφλησης, και
αφετέρου ένα συντελεστή αναπροσαρµογής που καθορίζει η Τράπεζα.
7.
Συνήθη δάνεια είναι δυνατόν να χορηγούνται υπό ευνοϊκούς
όρους και προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για την εκτέλεση, στις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ, έργων υποδοµής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επιτόκιο του δανείου θα είναι
µειωµένο κατά 3 %· και
β) για έργα που περιλαµβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για έργα που επιφέρουν σηµαντικά και
εµφανή κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των
δανείων µε παράλληλη επιδότηση του επιτοκίου, της οποίας το
ύψος και η µορφή αποφασίζεται αναλόγως των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3 %.
Το τελικό επιτόκιο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι κατώτερο από το 50 % του επιτοκίου αναφοράς.
8.
Τα κεφάλαια που διατίθενται για σκοπούς ευνοϊκής µεταχείρισης προέρχονται από το Μέσο και δεν υπερβαίνουν το 5 % του
συνολικού ποσού που διαθέτουν για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων το Μέσο και η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της.
9.
Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται
ή να χρησιµοποιούνται µε τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων
για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση έργων µε
αποδέκτες ιδίως χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις ΥΧΕ.
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Άρθρο 3
Πράξεις που έχουν σχέση µε το Μέσο
1.
Η λειτουργία του Μέσου καλύπτει όλους τους οικονοµικούς
τοµείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού
τοµέα και φορέων του δηµόσιου τοµέα που λειτουργούν υπό
εµπορικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών και τεχνολογικών επενδύσεων που επιφέρουν έσοδα και είναι εξαιρετικά
σηµαντικές για τον ιδιωτικό τοµέα. Το εν λόγω Μέσο:
α) αντιµετωπίζεται ως ανανεώσιµο κεφάλαιο και επιδιώκεται να
παραµείνει οικονοµικά βιώσιµο. Οι πράξεις του πραγµατοποιούνται υπό εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις και αποσκοπούν
στην αποφυγή της πρόκλησης στρεβλώσεων στις τοπικές αγορές
και της µετατόπισης ιδιωτικών πηγών κεφαλαίων· και
β) επιδιώκεται να λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά την ενθάρρυνση της κινητοποίησης µακροπρόθεσµων τοπικών χρηµατοδοτικών πόρων και την προσέλκυση αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών
και δανειστών για την εκτέλεση έργων στις ΥΧΕ.
2.
Με τη λήξη της παρούσας απόφασης και εφόσον το Συµβούλιο δεν λάβει συγκεκριµένη απόφαση, οι σωρευτικές καθαρές εισροές του Μέσου θα µεταφέρονται στο επόµενο Μέσο.

30.11.2001
Άρθρο 4

Όροι σχετικοί µε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο
Προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις των διακυµάνσεων των
τιµών συναλλάγµατος, τα προβλήµατα που απορρέουν από τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο αντιµετωπίζονται ως εξής:
α) σε περίπτωση συµµετοχής στο κεφάλαιο µε σκοπό την αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, το Μέσο·
β) σε περίπτωση χρηµατοδότησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε
επιχειρηµατικά κεφάλαια, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος βαρύνει,
κατά κανόνα, τόσο την Κοινότητα όσο και τα άλλα εµπλεκόµενα
µέρη. Κατά µέσο όρο, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος κατανέµεται
ισοµερώς και
γ) όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιµο, ιδιαίτερα όσον αφορά χώρες
που χαρακτηρίζονται από µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική
σταθερότητα, επιδιώκεται, στο πλαίσιο του Μέσου, να χορηγούνται δάνεια σε τοπικά νοµίσµατα των ΥΧΕ, οπότε κατά τον
τρόπο αυτό αναλαµβάνεται ο συναλλαγµατικός κίνδυνος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ∆
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Άρθρο 1
Αρχές
1.
Ο βαθµός εξάρτησης της οικονοµίας µιας ΥΧΕ από την
εξαγωγή εµπορευµάτων και, ειδικότερα, γεωργικών και µεταλλευτικών προϊόντων, πρέπει, να αποτελεί κριτήριο για τον καθορισµό
των συνολικών κονδυλίων που διατίθενται για τη µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη.
2.
Προκειµένου να περιοριστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις από
την αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές και να διασφαλιστεί το
αναπτυξιακό πρόγραµµα που τίθεται σε κίνδυνο εξ αιτίας της
µείωσης των εσόδων, είναι δυνατή η κινητοποίηση συµπληρωµατικής χρηµατοδοτικής στήριξης από τους προγραµµατιζόµενους
πόρους που προβλέπονται για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της
εκάστοτε χώρας, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3.
Άρθρο 2
Κριτήρια επιλεξιµότητας
1.
Η επιλεξιµότητα για τη χορήγηση συµπληρωµατικών πόρων
καθορίζεται µε βάση τα εξής:
— 10 % (2 % στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών)
απώλεια εσόδων από εξαγωγές εµπορευµάτων σε σύγκριση µε
τον αριθµητικό µέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη
της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρµογής·
ή
— 10 % (2 % στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών)
απώλεια εσόδων από εξαγωγές του συνόλου των γεωργικών ή
µεταλλευτικών προϊόντων σε σύγκριση µε τον αριθµητικό µέσο
όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας
που προηγήθηκε του έτους εφαρµογής, όσον αφορά χώρες στις
οποίες τα έσοδα από εξαγωγές γεωργικών ή µεταλλευτικών
προϊόντων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 % των
συνολικών εσόδων από εξαγωγές εµπορευµάτων· και
2.
Το δικαίωµα για συµπληρωµατική ενίσχυση περιορίζεται σε
τέσσερα συναπτά έτη.

3.
Οι συµπληρωµατικοί πόροι αντιστοιχούν στο ύψος των
δηµόσιων λογαριασµών της ενδιαφερόµενης χώρας. Οι συµπληρωµατικοί πόροι χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 23 της παρούσας
απόφασης. Κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών, οι πόροι είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στον κρατικό προϋπολογισµό. Εντούτοις, ένα µέρος των συµπληρωµατικών πόρων µπορεί επίσης να
διατεθεί για επιµέρους τοµείς.
Άρθρο 3
Προκαταβολές
Το σύστηµα διάθεσης συµπληρωµατικών πόρων προβλέπει τη
χορήγηση προκαταβολών προκειµένου να καλυφθούν ενδεχόµενες
καθυστερήσεις στην αποστολή συγκεφαλαιωτικών στατιστικών σχετικά µε το εµπόριο και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πόροι θα
καταστεί δυνατόν να συµπεριληφθούν στον προϋπολογισµό του
έτους που έπεται του έτους εφαρµογής. Οι προκαταβολές κινητοποιούνται µε βάση προσωρινές στατιστικές σχετικά µε τις εξαγωγές
που καταρτίζουν οι αρχές των ΥΧΕ και τις υποβάλλουν στην
Επιτροπή ενόψει των τελικών επίσηµων συγκεφαλαιωτικών στατιστικών. Το µέγιστο ύψος της προκαταβολής ορίζεται στο 80 % του
υπολογιζόµενου ποσού των συµπληρωµατικών πόρων για το έτος
εφαρµογής. Τα ποσά που κινητοποιούνται µε αυτόν τον τρόπο
αναπροσαρµόζονται µε κοινή συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και
της κυβέρνησης των ΥΧΕ µετά τη δηµοσίευση των τελικών συγκεφαλαιωτικών στατιστικών σχετικά µε τις εξαγωγές και των τελικών
στοιχείων για το έλλειµµα του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 4
Επανεξέταση
Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος επανεξετάζονται από το
Συµβούλιο το αργότερο µετά δύο έτη από την έναρξη εφαρµογής
των εκτελεστικών διατάξεων κατ’ άρθρο 23 και στη συνέχεια,
εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, κράτος µέλος ή κάποια ΥΧΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ε
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Με την επιφύλαξη µελλοντικών τροποποιήσεων των δηµοσιονοµικών διατάξεων, οι ΥΧΕ απολαύουν των παρακάτω κονδυλίων του
προϋπολογισµού, που προβλέπονται υπέρ των αναπτυσσοµένων χωρών από το γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης διάταξης, οι ΥΧΕ είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισµό
υπέρ αναπτυσσοµένων χωρών.
1. Επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια (Τίτλος Β7.21)
— Απόφαση 1999/576/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την υπογραφή και την κοινοποίηση της
προσωρινής εφαρµογής της σύµβασης του 1999 για την επισιτιστική βοήθεια εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1)
— Απόφαση 2000/421/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2000, σχετικά µε τη σύναψη, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, της σύµβασης του 1999 για την επισιτιστική βοήθεια (2)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική ασφάλεια (3)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια (4)
2. Κοινοτικές δράσεις υπέρ των µη κυβερνητικών οργανώσεων (Κεφάλαιο Β7.60)
— Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 1992, σχετικά µε τον ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων
όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη (5)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση από κοινού
µε ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για τις αναπτυσσόµενες χώρες (6)
3. Ενέργειες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στον τοµέα της ανάπτυξης (Κεφάλαιο Β7.61)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για την ένταξη θεµάτων φύλου στη
συνεργασία για την ανάπτυξη (7)
4. Περιβάλλον (Κεφάλαιο Β7.62)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2493/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Νοεµβρίου 2000,
σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της πλήρους ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία
ανάπτυξης των αναπτυσσοµένων χωρών (8)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2494/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Νοεµβρίου 2000,
σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις
αναπτυσσόµενες χώρες (9)
5. Υγεία και καταπολέµηση ναρκωτικών, πληθυσµός και δηµογραφία στις αναπτυσσόµενες χώρες (Κεφάλαιο Β7.63)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, για τη συνεργασία Βορρά-Νότου στην
καταπολέµηση των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας (10)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 550/97 του Συµβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για τις δράσεις στον τοµέα του ιού HIV/AIDS
στις αναπτυσσόµενες χώρες (11)
6. Ειδικές βοήθειες στον τοµέα της ανάπτυξης (Κεφάλαιο Β7.64)
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2258/96 του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε δράσεις αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσοµένων χωρών (12).
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1659/98 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά µε την αποκεντρωµένη συνεργασία (13).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L 222 της 24.8.1999, σ. 38.
ΕΕ L 163 της 4.7.2000, σ. 37.
ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.
ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.
ΕΕ C 150 της 15.6.1992, σ. 273.
L 213 της 30.7.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10).
(7) ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 5.
8
( ) ΕΕ L 288 της 15.11.2000, σ. 1.
(9) ΕΕ L 288 της 15.11.2000, σ. 6.
(10) ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1.
(11) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 1.
(12) ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 1.
(13) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 6.
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7. Καταπολέµηση του σεξουαλικού τουρισµού στις τρίτες χώρες (Κεφάλαιο Β7.626)
— Η εφαρµογή δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της καταπολέµησης του σεξουαλικού τουρισµού που αφορά παιδιά
θα συνεχιστεί βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 1999 και των συµπερασµάτων του Συµβουλίου, της
21ης ∆εκεµβρίου 1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναλογούν στο κράτος µέλος στο οποίο υπάγονται, εφαρµόζονται στους υπηκόους των ΥΧΕ
τα παρακάτω προγράµµατα καθώς και τυχόν προγράµµατα που πρόκειται να τα διαδεχθούν:
1.

Προγράµµατα εκπαίδευσης-κατάρτισης:
α) Leonardo da Vinci, δεύτερο στάδιο του προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την επαγγελµατική κατάρτιση, που
θεσπίστηκε µε την απόφαση 1999/382/EΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 (1),
β) Προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας, που θεσπίστηκε µε
την απόφαση 1999/51/ΕΚ του Συµβουλίου της 21.12.1998 (2),
γ) SOCRATES, δεύτερο στάδιο του προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την εκπαίδευση, που θεσπίστηκε µε την απόφαση
αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000 (3),
δ) Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης «Νεολαία», που θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2000 (4).

2.

Προγράµµατα για τις επιχειρήσεις:
α) Πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα που θεσπίστηκε µε την απόφαση 2000/
819/ΕΚ (5), της 20ής ∆εκεµβρίου 2000,
β) Artisanat,
γ) Euromanagement,
δ) SEED CAPITAL σύµφωνα µε το τρίτο πολυετές πρόγραµµα για τις ΜΜΕ, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 97/15/EΚ
του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 (6),

3.

Προγράµµατα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας του 5ου προγράµµατος-πλαισίου:

3.1. Θεµατικά προγράµµατα:
α) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Ποιότητα ζωής και διαχείριση έµβιων πόρων»
(1998-2002) (7)
β) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Κοινωνία της πληροφορίας φιλική προς το
χρήστη» (1998-2002) (8)
γ) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Ανταγωνιστική και αειφόρος οικονοµική
ανάπτυξη» (1998- 2002) (9),
δ) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη»
(1998-2002) (10) που θεσπίστηκε µε την απόφαση 1999/171/ΕΚ, της 25ης Ιανουαρίου 1999.
3.2. Οριζόντια προγράµµατα:
α) Ειδικό πρόγραµµα για την «Εδραίωση του διεθνούς ρόλου της κοινοτικής έρευνας» (1998-2002) (11),
β) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Προώθηση της καινοτοµίας και ενθάρρυνση
της συµµετοχής των MME» (1998-2002) (12),
γ) Ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στον τοµέα «Βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου
δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων» (1998-2002) (13).
4.

Προγράµµατα στον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τοµέα:
α) Πρόγραµµα ενθάρρυνσης της ανάπτυξης, διανοµής και προώθησης οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus Ανάπτυξη,
∆ιανοµή και προώθηση), (2001-2005), που θεσπίστηκε µε την απόφαση 2000/821/ΕΚ της 20ής ∆εκεµβρίου 2000,
β) Culture 2000 (2000-2004), που θεσπίστηκε µε την απόφαση 508/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 14.02.2000 (14),

5.

Τα προγράµµατα HRTP Japan (Πρόγραµµα Κατάρτισης Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Ιαπωνία) και Topical Missions, που
θεσπίστηκαν µε την απόφαση αριθ. 92/278/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαΐου 1992 (15).

(1) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.
(2) ΕΕ L 17 της 22.1.1999, σ. 45.
(3) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84.
(6) ΕΕ L 6 της 10.1.1997, σ. 25.
(7) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 1.
(8) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 20.
(9) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 40.
(10) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 58.
(11) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 78.
(12) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 91.
(13) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 105.
(14) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.
(15) ΕΕ L 144 της 26.5.1992, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

— Άρθρο 1

Ορισµοί

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

— Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις

— Άρθρο 3

Εξ ολοκλήρου παραγόµενα προϊόντα

— Άρθρο 4

Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα

— Άρθρο 5

Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση

— Άρθρο 6

Σώρευση καταγωγής

— Άρθρο 7

Μονάδα χαρακτηρισµού

— Άρθρο 8

Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία

— Άρθρο 9

Συνδυασµοί εµπορευµάτων

— Άρθρο 10

Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ III

Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

— Άρθρο 11

Αρχή της εδαφικότητας

— Άρθρο 12

Απευθείας µεταφορά

— Άρθρο 13

Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

— Άρθρο 14

Γενικές διατάξεις

— Άρθρο 15

∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

— Άρθρο 16

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

— Άρθρο 17

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1

— Άρθρο 18

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 βάσει προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 19

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου

— Άρθρο 20

Εγκεκριµένος εξαγωγέας

— Άρθρο 21

Ισχύς του πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 22

∆ιαδικασία διαµετακόµισης

— Άρθρο 23

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 24

Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές

— Άρθρο 25

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού καταγωγής

— Άρθρο 26

∆ιαδικασία ενηµέρωσης για την εφαρµογή της σώρευσης

— Άρθρο 27

∆ικαιολογητικά

— Άρθρο 28

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογιτικών εγγράφων

— Άρθρο 29

Αναντιστοιχίες και λάθη εκτύπωσης

— Άρθρο 30

Ποσά εκφραζόµενα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

— Άρθρο 31

Κοινοποίηση σφραγίδων και διευθύνσεων

— Άρθρο 32

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

— Άρθρο 33

Έλεγχος των δηλώσεων προµηθευτών

— Άρθρο 34

∆ιακανονισµός µεταφορών

— Άρθρο 35

Κυρώσεις

— Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

— Άρθρο 37

Παρεκκλίσεις
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ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

— Άρθρο 38

Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

— Άρθρο 39

Αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής

— Άρθρο 40

Προσαρτήµατα

— Άρθρο 41

Εφαρµογή του παραρτήµατος

— Άρθρο 42

Μεταβατική περίοδος για τη σύνταξη των εντύπων EUR.2

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
— Προσάρτηµα 1

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις

— Προσάρτηµα 2

Επεξεργασία ή µεταποίηση που πρέπει να διενεργείται σε µη καταγόµενες ύλες προκειµένου αυτές να
αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής

— Προσάρτηµα 3

Έντυπο για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων

— Προσάρτηµα 4

∆ήλωση τιµολογίου

— Προσάρτηµα 5A ∆ήλωση προµηθευτή για προϊόντα µε χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής
— Προσάρτηµα 5B ∆ήλωση προµηθευτή για προϊόντα που δεν έχουν χαρακτήρα προτιµησιακής καταγωγής
— Προσάρτηµα 6

∆ελτίο πληροφοριών

— Προσάρτηµα 7

Έντυπο αίτησης για παρέκκλιση

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος νοούνται ως:
α) «κατασκευή ή παρασκευή», κάθε µορφή κατεργασίας ή µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της συναρµολόγησης ή ακόµη
και ειδικών εργασιών·
β) «ύλη», όλες οι µορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών
στοιχείων, µερών κ.λπ., που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·
γ) «προϊόν», το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόµη και αν
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·
δ) «εµπορεύµατα», τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·
ε) «δασµολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της
συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου VII της Γενικής
Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (συµφωνία ΠΟΕ
για τη δασµολογητέα αξία)·
στ) «τιµή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιµή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του
οποίου διενεργήθηκε η τελευταία κατεργασία ή µεταποίηση,
υπό τον όρο ότι η τιµή περιλαµβάνει την αξία όλων των υλών
που χρησιµοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί
φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

θ) «προστιθέµενη αξία», η τιµή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασµολογητέα αξία των υλών τρίτης χώρας που εισάγονται στην Κοινότητα, τα κράτη ΑΚΕ ή τις ΥΧΕ·
ι) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιµοποιούνται στην ονοµατολογία, η
οποία αποτελεί το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και
κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφέρεται στο παρόν
παράρτηµα ως «εναρµονισµένο σύστηµα» ή «ΕΣ»·
ια) ο όρος «υπαγόµενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή
ύλης σε µία συγκεκριµένη κλάση·
ιβ) «αποστολή εµπορευµάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται
ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή
καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο µεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη µεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή,
όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιµολόγιο·
ιγ) «εδάφη», τα εδάφη συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2
Γενικές απαιτήσεις
1.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης σχετικά µε
την εµπορική συνεργασία, τα παρακάτω προϊόντα θεωρούνται ως
καταγωγής των ΥΧΕ:
α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στις ΥΧΕ κατά την
έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήµατος,

ζ) «αξία υλών», η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής
των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή
δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη
επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός
των σχετικών εδαφών·

β) τα προϊόντα που παράγονται στις ΥΧΕ, αλλά περιέχουν και ύλες
που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στις ΥΧΕ επεξεργασίες
ή µεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 4 του
παρόντος παραρτήµατος.

η) «αξία καταγόµενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρµόζεται κατ’ αναλογία·

2.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, τα εδάφη των ΥΧΕ
θεωρείται ότι αποτελούν ένα έδαφος.
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3.
Προϊόντα καταγωγής που κατασκευάζονται από ύλες που
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία
ή µεταποίηση σε δύο ή περισσότερες ΥΧΕ θεωρούνται ως προϊόντα
καταγωγής της ΥΧΕ στην οποία πραγµατοποιήθηκε η τελευταία
επεξεργασία ή µεταποίηση, υπό τον όρο ότι η πραγµατοποιηθείσα
επεξεργασία ή µεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος.
Άρθρο 3
Εξ ολοκλήρου παραγόµενα προϊόντα
1.
Θεωρούνται ως «παραγόµενα εξ ολοκλήρου» στις ΥΧΕ, στην
Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ:
α) τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόµενα από το έδαφός τους ή
από τον θαλάσσιο ή ωκεάνιο πυθµένα τους,
β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκοµιζόµενα στις χώρες αυτές,
γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώµενα και εκτρεφόµενα στις χώρες αυτές,
δ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές,
ε) τα προϊόντα της θήρας ή της αλιείας που ασκείται στις χώρες
αυτές,
στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που
λαµβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων µε τα
πλοία τους,
ζ) τα προϊόντα τα παραγόµενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους
αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ),
η) τα µεταχειρισµένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ’αυτές και
δύνανται να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανάκτηση πρώτων
υλών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταχειρισµένων ελαστικών
που χρησιµοποιούνται µόνο για αναγόµωση ή ως απορρίµµατα,
θ) τα απόβλητα και απορρίµµατα τα προερχόµενα από βιοτεχνικές
ή βιοµηχανικές εργασίες, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στις
χώρες αυτές,
ι) τα προϊόντα τα εξορυσσόµενα από το θαλάσσιο έδαφος ή
υπέδαφος εκτός των χωρικών υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού του
εδάφους ή υπεδάφους,
ια) τα εµπορεύµατα τα παραγόµενα σ’ αυτές αποκλειστικά από τα
προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).
2.
Οι όροι «πλοία τους» και «πλοία-εργοστάσιά τους» στην
παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν µόνο τα πλοία και
πλοία-εργοστάσια, τα οποία:
α) είναι νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα σε ΥΧΕ, σε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή σε κράτος ΑΚΕ,
β) φέρουν τη σηµαία ΥΧΕ, κράτους µέλους της Κοινότητας ή
κράτους ΑΚΕ,
γ) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους των
ΥΧΕ, κρατών µελών της Κοινότητας ή κράτους ΑΚΕ ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της στις ΥΧΕ ή σε ένα από τα κράτη
αυτά, της οποίας ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού
συµβουλίου και η πλειοψηφία των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των ΥΧΕ, κρατών µελών της Κοινότητας ή
κράτους ΑΚΕ και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, το ήµισυ
τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σε κράτη µέλη ή κράτη ΑΚΕ
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ή σε δηµόσιους οργανισµούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών
ή κάποιας ΥΧΕ,
δ) των οποίων το 50 % τουλάχιστον του πληρώµατος, συµπεριλαµβανοµένων του πλοιάρχου και των αξιωµατικών, είναι υπήκοοι
των ΥΧΕ, των κρατών µελών της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, όταν
κάποια ΥΧΕ προσφέρει στην Κοινότητα την ευκαιρία να διαπραγµατευθεί αλιευτική συµφωνία και η Κοινότητα δεν αποδεχθεί αυτή την
προσφορά, η σχετική ΥΧΕ µπορεί να ναυλώνει ή να ενοικιάζει πλοία
τρίτης χώρας για την ανάληψη αλιευτικών δραστηριοτήτων στην
αποκλειστική οικονοµική ζώνη της και να ζητεί να αντιµετωπίζονται
τα εν λόγω πλοία ως «πλοία της» υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
— ότι η ΥΧΕ προσέφερε στην Κοινότητα την ευκαιρία να διαπραγµατευθεί αλιευτική συµφωνία και η Κοινότητα δεν αποδέχθηκε
αυτή την προσφορά,
— ότι το 50 % τουλάχιστον του πληρώµατος, συµπεριλαµβανοµένων του πλοιάρχου και των αξιωµατικών, είναι υπήκοοι των
ΥΧΕ, των κρατών µελών της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ,
— ότι η σύµβαση ναύλωσης ή µίσθωσης έχει γίνει αποδεκτή από
την Επιτροπή ως παρέχουσα τις κατάλληλες ευκαιρίες για την
ανάπτυξη της ικανότητας της ενδιαφερόµενης ΥΧΕ να αλιεύει
για λογαριασµό της και ειδικότερα ως αναγνωρίζουσα στη
σχετική ΥΧΕ την ευθύνη για τη ναυτική και εµπορική διαχείριση
του πλοίου, που έχει τεθεί στη διάθεσή της για σηµαντικό
χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 4
Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, προϊόντα
που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν
επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση στις ΥΧΕ, στην Κοινότητα ή στα
κράτη ΑΚΕ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος.
Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συµφωνία, την επεξεργασία ή τη µεταποίηση που
πρέπει να υποστούν οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται
για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρµόζονται µόνο σε
σχέση µε αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιµοποιείται για την
κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν
για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωµατώνεται δεν ισχύουν και ως
προς αυτό και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη καταγόµενες ύλες
που χρησιµοποιήθηκαν, ενδεχοµένως, για την κατασκευή του.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι µη καταγόµενες
ύλες που, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον
πίνακα, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριµένου προϊόντος µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν υπό
τον όρο ότι:
α) η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιµής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος,
β) µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, δεν σηµειώνεται
υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη
µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών.
3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη
του άρθρου 5.
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Άρθρο 5

Άρθρο 6

Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση

Σώρευση καταγωγής

1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες εργασίες
επεξεργασίας ή µεταποίησης θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την
απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητα
από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4:

1.
Ύλες καταγωγής Κοινότητας ή κρατών ΑΚΕ θεωρούνται ως
προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που
παράγεται εκεί. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί
επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο όµως ότι έχουν
υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται
στο άρθρο 5.

α) οι εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα
παραµένουν σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά και αποθήκευσή τους,
β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων,
γ) το πλύσιµο, ο καθαρισµός, η αφαίρεση της σκόνης, των οξειδίων, των χρωµάτων ή άλλων επικαλύψεων,
δ) το σιδέρωµα υφασµάτων,
ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης,
στ) η αποφλοίωση, η µερική ή ολική άλεση, η στίλβωση και το
γυάλισµα δηµητριακών και ρυζιού,
ζ) οι εργασίες για τον χρωµατισµό της ζάχαρης ή για την κατασκευή κύβων ζάχαρης· η µερική ή ολική άλεση της ζάχαρης·,
η) η αφαίρεση του κελύφους, των πυρήνων και του φλοιού
φρούτων, καρπών και λαχανικών,
θ) το ακόνισµα, η απλή λείανση ή ο απλός τεµαχισµός,
ι) το κοσκίνισµα, η διαλογή, η ταξινόµηση, η διαβάθµιση, ο
συνδυασµός (συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης συνδυασµών
εµπορευµάτων),
ια) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους,
κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή
εργασία συσκευασίας,
ιβ) η επίθεση ή εκτύπωση σηµάτων, ετικετών, λογοτύπων και
άλλων παρόµοιων διακριτικών σηµείων στα προϊόντα ή τη
συσκευασία τους,
ιγ) η απλή ανάµειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους,
κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά των µειγµάτων
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν
παράρτηµα, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν προϊόντα
καταγωγής ΥΧΕ, Κοινότητας ή κράτους ΑΚΕ,
ιδ) η απλή συναρµολόγηση µερών προϊόντων ενόψει της σύνθεσης
πλήρους προϊόντος ή η αποσυναρµολόγηση προϊόντων σε
µέρη,
ιε) ο συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ),
ιστ) η σφαγή ζώων.
2.
Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός κάποιας ΥΧΕ, της
Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ σε συγκεκριµένο προϊόν πρέπει να
εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία ή µεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει
να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

2.
Η επεξεργασία και η µεταποίηση που διενεργούνται στην
Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ θεωρείται ότι διενεργούνται στις ΥΧΕ,
όταν οι σχετικές ύλες υφίστανται επαρκή µετέπειτα επεξεργασία ή
µεταποίηση στις ΥΧΕ.
3.
Προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής
βάσει της παραγράφου 2, εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, µόνον όταν η επεξεργασία ή η µεταποίηση
που διενεργείται στις ΥΧΕ υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 5.
4.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τα προϊόντα που
υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του εναρµονισµένου συστήµατος εάν οι χρησιµοποιούµενες ύλες κατάγονται από την Κοινότητα
και καλύπτονται από σύστηµα επιστροφών κατά την εξαγωγή για
γεωργικά προϊόντα, εκτός εάν προσκοµισθεί απόδειξη ότι δεν έχει
καταβληθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή για τις χρησιµοποιηθείσες
ύλες.
Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΣ
και στις δασµολογικές κλάσεις ΕΣ 1806 10 30 και 1806 10 90, η
σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΕΚ-ΥΧΕ επιτρέπεται µόνο από την 1η
Φεβρουαρίου 2002 για ετήσια ποσότητα 28 000 τόνων έως την
31η ∆εκεµβρίου 2007. Η εν λόγω ετήσια ποσότητα µειώνεται
σταδιακά και ενδεχοµένως καταργείται ως εξής:
21 000 τόνοι την 1η Ιανουαρίου 2008,
14 000 τόνοι την 1η Ιανουαρίου 2009,
7 000 τόνοι την 1η Ιανουαρίου 2010,
µηδέν τόνοι την 1η Ιανουαρίου 2011.
Οι εν λόγω ετήσιες ποσότητες δεν επιτρέπεται να µεταφέρονται από
το ένα έτος στο άλλο.
Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων για τη σώρευση καταγωγής, η
κατασκευή σβώλων ή κύβων ζάχαρης και το άλεσµα της ζάχαρης
θεωρούνται επαρκείς για την απόδοση του χαρακτηρισµού των
προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ.
Η Επιτροπή θεσπίζει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις εφαρµογής.
5.
Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΕΣ
1006 και µε την επιφύλαξη των ενδεχόµενων αυξήσεων που αναφέρονται στα εδάφια 4 και 5, η σώρευση καταγωγής ΑΚΕ−ΥΧΕ
επιτρέπεται µόνο από την 1η Φεβρουαρίου 2002, µέχρι συνολικής
ποσότητας 160 000 τόνων ετησίως που εκφράζονται ως ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού, που περιλαµβάνει την ποσόστωση για
το ρύζι καταγωγής κρατών ΑΚΕ που προβλέπεται στη σύµβαση
εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.
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Αρχικά εκδίδονται άδειες εισαγωγής για ποσότητα 35 000 τόνων
που εκφράζονται ως ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού στις ΥΧΕ
κάθε έτους και, στο πλαίσιο της ποσότητας αυτής, εκδίδονται
άδειες εισαγωγής για ποσότητα 10 000 τόνων που εκφράζονται ως
ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού στις λιγότερο ανεπτυγµένες ΥΧΕ
που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΒ. Όλες οι άλλες άδειες εισαγωγής χορηγούνται στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα.
Οι εισαγωγές των ΥΧΕ µπορούν να φθάσουν το επίπεδο των
160 000 τόνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συµπεριλαµβανοµένων των 35 000 τόνων που προαναφέρθηκαν, µε την επιφύλαξη κάθε αύξησης που αναφέρεται στα εδάφια 4 και 5, εφόσον τα
κράτη ΑΚΕ δεν χρησιµοποιούν πράγµατι τις δυνατότητές τους για
άµεσες εξαγωγές στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο.
Η έκδοση αδειών εισαγωγής κατανέµεται σε ολόκληρο το έτος και
σε περιόδους που διασφαλίζουν ισορροπηµένη διαχείριση της αγοράς.
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Σύµφωνα µε αυτά:
α) όταν ένα προϊόν αποτελούµενο από οµάδα ή από σύνολο
συναρµολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα, σε µία µόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη
µονάδα χαρακτηρισµού,
β) όταν µια αποστολή εµπορευµάτων αποτελείται από ορισµένα
πανοµοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση
του εναρµονισµένου συστήµατος, κάθε προϊόν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος παραρτήµατος.
2.
Όταν, κατ’ εφαρµογή του γενικού κανόνα 5 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συσκευασίες κατατάσσονται µε τα εµπορεύµατα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο µε αυτά
τα εµπορεύµατα για τον προσδιορισµό της καταγωγής.

Άρθρο 8
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η Επιτροπή µπορεί να αυξήσει την
ποσότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο το πολύ κατά 20 000
τόνους που εκφράζονται ως ισοδύναµο αποφλοιωµένου ρυζιού
εφόσον, κατά τη διάρκεια του Απριλίου και µόλις υπάρξει επαρκώς
σαφής εικόνα του τρέχοντος έτους εµπορίας της Κοινότητας, διαπιστώσει ότι η αύξηση αυτή δεν θίγει την κοινοτική αγορά.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει από την 1η Αυγούστου
ότι υπάρχει βέβαιος κίνδυνος έλλειψης ρυζιού Indica στην κοινοτική αγορά, µπορεί, µέσω παρέκκλισης από τα εδάφια 1 έως 4 και
σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες διαχείρισης, να αυξήσει
τις προαναφερθείσες ποσότητες.

Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία
Τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται µαζί
µε ένα είδος εξοπλισµού, µηχανή, συσκευή ή όχηµα και αποτελούν
µέρος του κανονικού τους εξοπλισµού και συµπεριλαµβάνονται
στην τιµή του τελευταίου ή δεν τιµολογούνται χωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο µε το εν λόγω υλικό, τη µηχανή, τη
συσκευή ή το όχηµα.

Άρθρο 9
Συνδυασµοί εµπορευµάτων

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ), οι εργασίες πλήρους ή
µερικής άλεσης θεωρούνται ως επαρκείς για την απόκτηση του
χαρακτήρα καταγωγής ΥΧΕ.
Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες εκτελεστικές ρυθµίσεις µε την
ίδια διαδικασία.
Οι ποσότητες που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν
είναι δυνατό να µεταφερθούν από το ένα έτος στο άλλο.

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συνδυασµοί θεωρούνται καταγόµενα προϊόντα όταν όλα
τα συστατικά µέρη τους είναι καταγόµενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασµός εµπορευµάτων αποτελούµενος από προϊόντα καταγόµενα
και µη θεωρείται στο σύνολό του καταγόµενος, υπό τον όρο ότι η
αξία των µη καταγόµενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της
τιµής εκ του εργοστασίου του συνδυασµού.

Άρθρο 10
Ουδέτερα στοιχεία

Άρθρο 7
Μονάδα χαρακτηρισµού
1.
Η µονάδα χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος παραρτήµατος συνίσταται σε ένα συγκεκριµένο
προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η µονάδα βάσης για τον προσδιορισµό της κατάταξης σύµφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµένου συστήµατος.

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα
καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των
παρακάτω που χρησιµοποιούνται, ενδεχοµένως, για την κατασκευή
του:
α) της ενέργειας και των καυσίµων,
β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού,
γ) των µηχανηµάτων και των εργαλείων,
δ) των εµπορευµάτων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να
υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.
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Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 11
Αρχή της εδαφικότητας
1.
Οι όροι του τίτλου II σχετικά µε την απόκτηση του
χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στις ΥΧΕ,
εκτός αν ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6.
2.
Αν καταγόµενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από τις ΥΧΕ,
την Κοινότητα ή τα κράτη ΑΚΕ προς µια άλλη χώρα, επιστραφούν
πρέπει να θεωρούνται ως µη καταγόµενα, εκτός εάν µπορεί να
αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:
α) τα επιστρεφόµενα εµπορεύµατα είναι τα ίδια µε τα εµπορεύµατα
που εξήχθησαν,
β) δεν έχουν υποστεί καµία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

Άρθρο 12
Απευθείας µεταφορά
1.
Η προτιµησιακή µεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις περί εµπορικής συνεργασίας της απόφασης εφαρµόζεται µόνο
σε προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια του παρόντος παραρτήµατος, τα οποία µεταφέρονται απευθείας µεταξύ των εδαφών των
ΥΧΕ, της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ χωρίς να εισέρχονται σε
άλλο έδαφος. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν µία και µόνον
αποστολή µπορούν να µεταφερθούν µέσω άλλων εδαφών µε, ενδεχοµένως, µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραµένουν υπό την επιτήρηση
των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης ή αποθήκευσης
και ότι δεν υποβάλλονται εκεί σε άλλες εργασίες εκτός από την
εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που
αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
Τα καταγόµενα προϊόντα µπορούν να µεταφερθούν µε αγωγούς
µέσω εδάφους διαφορετικού από το έδαφος κάποιας ΥΧΕ, της
Κοινότητας ή κράτους ΑΚΕ.
2.
Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκοµίζεται στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:
α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα ή το
έδαφος εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης ή
β) πιστοποιητικό που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της
χώρας διαµετακόµισης και η οποία:
i) παρέχει ακριβή περιγραφή των εµπορευµάτων,
ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης
των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων
ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, και
iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέµειναν στη χώρα διαµετακόµισης· ή
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γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.
Άρθρο 13
Εκθέσεις
1.
Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται από κάποια ΥΧΕ
για να συµµετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από ΥΧΕ, κράτος
ΑΚΕ ή κράτος µέλος της Κοινότητας και πωλούνται µετά την
έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα εµπίπτουν, κατά την
εισαγωγή, στις διατάξεις της απόφασης, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:
α) κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από κάποια ΥΧΕ
στη χώρα στην οποία πραγµατοποιήθηκε η έκθεση και τα
εξέθεσε εκεί,
β) ότι ο εξαγωγέας αυτός πώλησε τα προϊόντα ή τα διέθεσε σε
παραλήπτη στην Κοινότητα,
γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή
αµέσως µετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην
έκθεση· και
δ) τα προϊόντα, από τη στιγµή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν
χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη
συγκεκριµένη έκθεση.
2.
Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου ΙV, πιστοποιητικό καταγωγής και να υποβάλλεται
στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη
τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση
της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
συµπληρωµατικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά µε τη φύση των
προϊόντων και µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα.
3.
Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εµποροπανήγυρη,
δηµόσια εκδήλωση εµπορικού, βιοµηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε
καταστήµατα ή εµπορικούς χώρους µε σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων, και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα
παραµένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 14
Γενικές απαιτήσεις
1.
Προϊόντα καταγωγής των ΥΧΕ υπάγονται, κατά την εισαγωγή
τους στην Κοινότητα, στην παρούσα απόφαση εφόσον υποβληθεί:
α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, υπόδειγµα
του οποίου παρατίθεται στο προσάρτηµα 3 του παρόντος
παραρτήµατος, ή
β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1,
δήλωση το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτηµα 4
του παρόντος παραρτήµατος, και την οποία ο εξαγωγέας περιλαµβάνει στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο
εµπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (εφεξής «δήλωση τιµολογίου»).
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2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής
κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος εµπίπτουν, στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 στην παρούσα απόφαση, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 15
∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
1.
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, µετά από γραπτή
αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, µε ευθύνη του
εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
2.
Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του συµπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού
κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 καθώς και το έντυπο της
αίτησης, υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
3 του παρόντος παραρτήµατος. Τα έντυπα αυτά συµπληρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος. Αν αυτά
είναι χειρόγραφα, πρέπει να συµπληρώνονται µε µελάνι και κεφαλαίους χαρακτήρες. Τα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται στη θέση
που προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό χωρίς να παρεµβάλλονται κενά
διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραµµές, πρέπει να
σύρεται οριζόντια γραµµή κάτω από την τελευταία γραµµή της
περιγραφής και να διαγραµµίζεται ο κενός χώρος.
3.
Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά
πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ
εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας
EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα
καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των
λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος.
4.
Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, εάν τα προς
εξαγωγή προϊόντα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής
ΥΧΕ, Κοινότητας ή κρατών ΑΚΕ και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήµατος.
5.
Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξακρίβωση του χαρακτήρα
καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήµατος. Για το σκοπό αυτόν, αυτές
έχουν το δικαίωµα να ζητούν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού
στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του
εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιµο.
Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν
επίσης την ορθή συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την
περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο που να
αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.
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Άρθρο 16

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 µπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να εκδοθεί και µετά την εξαγωγή των προϊόντων τα
οποία αφορά, αν:
α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµή της εξαγωγής συνεπεία λαθών,
ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων· ή
β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές
ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1,
το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς
λόγους.
2.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας πρέπει να
αναφέρει στην αίτησή του τον τόπο και την ηµεροµηνία της
εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους
οποίους υποβάλλει την αίτηση.
3.
Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των
υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, µόνον
αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση
του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.
4.
Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 που
εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν µία από τις ακόλουθες φράσεις στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» (πλαίσιο 7) του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1:
«EXPEDIDO A POSTERIORI» , »UDSTEDT EFTERFØLGENDE« ,
„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“ , « ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ
ΥΣΤΕΡΩΝ» , ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’ , «DÉLIVRÉ A
POSTERIORI» , «RILASCIATO A POSTERIORI» , „AFGEGEVEN
A POSTERIORI” , «EMITIDO A POSTERIORI» , ”ANNETTU
JÄLKIKÄTEEN” , ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”.
5.
Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο
πλαίσιο «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1.
Άρθρο 17
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
1.
Σε περίπτωση κλοπής, απωλείας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, ο εξαγωγέας µπορεί
να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο
που συµπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.
2.
Το αντίγραφο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 θεωρείται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» (πλαίσιο 7) µε
µια από τις ακόλουθες λέξεις:

6.
Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
εµπορευµάτων EUR.1 αναγράφεται στο πλαίσιο 11 του πιστοποιητικού.

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT»,
«DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA
VIA», «KAKSOISKAPPALE».

7.
Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται
από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα,
µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική εξαγωγή.

3.
Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στο
πλαίσιο «Παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού
κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1.
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4.
Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης
του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ηµεροµηνία.
Άρθρο 18
Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1
βάσει προηγουµένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής
Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ µέρους τελωνείου
της Κοινότητας ή κάποιας ΥΧΕ, είναι δυνατή η αντικατάσταση του
πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα
πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, µε σκοπό την
αποστολή όλων ή ορισµένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην
Κοινότητα ή τις ΥΧΕ. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1
εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται
τα προϊόντα.
Άρθρο 19
Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου
1.
Η δήλωση τιµολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να συνταχθεί:
α) από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 ή
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το αργότερο δύο έτη µετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία
αφορά.
Άρθρο 20
Εγκεκριµένος εξαγωγέας
1.
Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής µπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγµατοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει των διατάξεων της απόφασης για την
εµπορική συνεργασία, να συντάσσει δηλώσεις τιµολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας πρέπει
να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την
επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και
της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήµατος.
2.
Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να παρέχουν την ιδιότητα
εγκεκριµένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν
σκόπιµες.
3.
Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριµένο εξαγωγέα
αριθµό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση
τιµολογίου.
4.
Οι τελωνειακές αρχές ελέγχουν τη χρήση της άδειας από τον
εγκεκριµένο εξαγωγέα.

β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέµατα, τα οποία περιέχουν προϊόντα
καταγωγής των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα
6 000 ευρώ.

5.
Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να αποσύρουν την άδεια ανά
πάσα στιγµή. Αυτό συµβαίνει όταν ο εγκεκριµένος εξαγωγέας δεν
παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2
ή δεν χρησιµοποιεί ορθά την άδεια.

2.
∆ήλωση τιµολογίου µπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά
προϊόντα µπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ,
κρατών ΑΚΕ ή Κοινότητας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του
παρόντος παραρτήµατος.

Άρθρο 21

3.
Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου πρέπει να
είναι σε θέση να προσκοµίσει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί
από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής,
κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα
καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των
λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήµατος.
4.
Η δήλωση τιµολογίου πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα µε δακτυλογράφηση, µε αποτύπωση µέσω σφραγίδας ή µε
εκτύπωση στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό
έγγραφο, της δήλωσης, το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο
παράρτηµα 4 του παρόντος παραρτήµατος, σε µια από τις γλώσσες
που χρησιµοποιούνται στο εν λόγω παράρτηµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας της χώρας ή του εδάφους
εξαγωγής. Η δήλωση µπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη· σ' αυτή
την περίπτωση πρέπει να γράφεται µε µελάνι και µε κεφαλαίους
χαρακτήρες.
5.
Οι δηλώσεις τιµολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της
χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται
από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 20 να
υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρον ότι αυτός παρέχει στις
τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τις δηλώσεις τιµολογίου οι οποίες τον αναφέρουν ως συντάκτη τους, σαν να έφεραν
πράγµατι τη χειρόγραφη υπογραφή του.
6.
Η δήλωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή µετά την
εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκοµίζεται στη χώρα εισαγωγής

Ισχύς του πιστοποιητικού καταγωγής
1.
Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης στην χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται
εντός της προθεσµίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας
εισαγωγής.
2.
Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να
γίνονται δεκτά για την εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος
στην περίπτωση που η αδυναµία υποβολής των πιστοποιητικών
αυτών εντός της καθορισµένης προθεσµίας οφείλεται σε εξαιρετικές
περιστάσεις.
3.
Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής, οι τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής µπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκοµιστεί πριν από
την εν λόγω προθεσµία.
Άρθρο 22
∆ιαδικασία διαµετακόµισης
Όταν τα προϊόντα εισέρχονται σε ΥΧΕ ή σε κράτος ΑΚΕ εκτός της
χώρας καταγωγής, αρχίζει νέα περίοδος ισχύος τεσσάρων µηνών
από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές της
χώρας διαµετακόµισης αναγράφουν στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις»
(πλαίσιο 7) του πιστοποιητικού EUR.1:
— τη λέξη «διαµετακόµιση»,
— το όνοµα της χώρας διαµετακόµισης,
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— θέτουν την επίσηµη σφραγίδα, υπόδειγµα της οποίας έχει
παρασχεθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 31,
— την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω.
Άρθρο 23
Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές
της χώρας εισαγωγής σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές µπορούν να ζητούν
µετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής και µπορούν επίσης να
ζητούν να συνοδεύεται η δήλωση εισαγωγής από δήλωση του
εισαγωγέα µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της απόφασης.
Άρθρο 24
Εισαγωγή µε τµηµατικές αποστολές
Όταν, µετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής,
αποσυναρµολογηµένα ή µη συναρµολογηµένα προϊόντα κατά την
έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρµονισµένου συστήµατος,
που υπάγονται στα τµήµατα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και
9406 του εναρµονισµένου συστήµατος, εισάγονται µε τµηµατικές
αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής
στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τµηµατικής
αποστολής.
Άρθρο 25
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού
καταγωγής
1.
Γίνονται δεκτά ως καταγόµενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται
η προσκόµιση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό µορφή µικροδεµάτων µεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται
για εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα και τα προϊόντα δηλώνονται ως ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος και εφόσον δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ως προς την
ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που
αποστέλλονται ταχυδροµικώς, η δήλωση αυτή µπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.
2.
Περιστασιακές εισαγωγές αποτελούµενες αποκλειστικά από
προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως
εισαγωγές µε εµπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της
φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται
εµπορικός σκοπός.
3.
Εξάλλου, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις µικροδεµάτων ή τα
1 200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν µέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.
Άρθρο 26
∆ιαδικασία ενηµέρωσης για την εφαρµογή της σώρευσης
1.
Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 2 ή το άρθρο 6
παράγραφος 1, η απόδειξη του καθεστώτος καταγωγής κατά την
έννοια του παρόντος παραρτήµατος των υλών που προέρχονται
από άλλη ΥΧΕ, από την Κοινότητα ή από τα κράτη ΑΚΕ παρέχεται
µε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR 1 ή µε δήλωση
προµηθευτή, υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται στο προσάρτηµα 5
Α, που προσκοµίζει ο εξαγωγέας στη χώρα από την οποία προέρχονται οι ύλες.
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2.
Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 2 ή το άρθρο 6
παράγραφος 2, η απόδειξη της επεξεργασίας ή της µεταποίησης
που διενεργείται στις άλλες ΥΧΕ, στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ
παρέχεται µε τη δήλωση προµηθευτή, υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται στο προσάρτηµα 5 Β του παρόντος παραρτήµατος, που
προσκοµίζει ο εξαγωγέας στη χώρα από την οποία προέρχονται οι
ύλες.
3.
Ο προµηθευτής παρέχει χωριστή δήλωση προµηθευτή για
κάθε αποστολή υλών στο εµπορικό τιµολόγιο που αφορά την εν
λόγω αποστολή ή σε παράρτηµα του τιµολογίου ή σε δελτίο
παράδοσης ή κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο που αφορά την αποστολή και περιγράφει τα εκάστοτε εµπορεύµατα µε επαρκείς λεπτοµέρειες που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους.
4.
Η δήλωση προµηθευτή µπορεί να έχει εκτυπωθεί εκ των
προτέρων.
5.
Οι δηλώσεις προµηθευτών φέρουν χειρόγραφη υπογραφή.
Ωστόσο, όταν οι δηλώσεις τιµολογίου και προµηθευτή καταρτίζονται µε µεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων, η δήλωση
προµηθευτή δεν χρειάζεται να φέρει χειρόγραφη υπογραφή, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος υπάλληλος της προµηθεύτριας
εταιρείας αναγνωρίζεται κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές
αρχές της χώρας ή του εδάφους όπου εκδίδονται οι δηλώσεις
προµηθευτή. Οι εν λόγω τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να
επιβάλλουν όρους για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
6.
Οι δηλώσεις προµηθευτή υποβάλλονται στο αρµόδιο τελωνείο στην ΥΧΕ εξαγωγής από την οποία ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR 1.
7.
Οι δηλώσεις προµηθευτή που πραγµατοποιούνται και τα δελτία πληροφοριών που εκδίδονται πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης 91/482/ΕΟΚ εξακολουθούν να
ισχύουν.
8.
Για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 4, πρώτο
εδάφιο, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 θεωρείται µε µία
από τις ακόλουθες φράσεις στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» (Πλαίσιο
7) του πιστοποιητικού κυκλοφορίας
«RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN NO PAGADA»,
»EKSPORTRESTITUTION IKKE UDBETALT«, „KEINE AUSFUHRERSTATTUNG GEZAHLT“, «∆ΕΝ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ», ‘EXPORT REFUND NOT PAID’, «RESTITUTION À L'EXPORTATION NON PAYÉE», «RESTITUZIONE
ALL'ESPORTAZIONE NON CORRISPOSTA», „GEEN UITVOERRESTITUTIE BETAALD”, «RESTITUIÇÕES À EXPORTAÇÃO
NÃO PAGAS», ”EI MAKSETTU VIENTITUKEA”, ”EXPORTSTÖD EJ UTBETALAT”.
Άρθρο 27
∆ικαιολογητικά
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και
στο άρθρο 19 παράγραφος 3, που χρησιµοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό
κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή από δήλωση τιµολογίου είναι
δυνατό πράγµατι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ ή της
Κοινότητας ή κράτους ΑΚΕ και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του
παρόντος παραρτήµατος, είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων, τα εξής:
α) άµεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εµπορευµάτων τις οποίες έχει εφαρµόσει ο εξαγωγέας ή ο προµηθευτής και οι οποίες περιλαµβάνονται π.χ. στους λογαριασµούς
του ή στην εσωτερική λογιστική του·
β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των
υλών που χρησιµοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε ΥΧΕ ή στην Κοινότητα ή σε κράτος ΑΚΕ, όπου τα εν
λόγω έγγραφα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία·
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γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η µεταποίηση
των υλών πραγµατοποιήθηκε στις ΥΧΕ, στην Κοινότητα ή σε
κράτος ΑΚΕ και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε ΥΧΕ,
στην Κοινότητα ή σε κράτος ΑΚΕ, όπου τα εν λόγω έγγραφα
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία·
δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή δηλώσεις
τιµολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των
υλών που χρησιµοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στις ΥΧΕ, στην Κοινότητα ή στα κράτη ΑΚΕ, σύµφωνα µε το
παρόν παράρτηµα.

Άρθρο 28
Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων
1.
Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη
τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.
2.
Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου, φυλάσσει
επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιµολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.
3.
Οι τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 υποχρεούνται να
φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται
στο άρθρο 15 παράγραφος 2.
4.
Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί
τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων
EUR.1 και τις δηλώσεις τιµολογίου που υποβάλλονται σ' αυτές.

Άρθρο 29
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2.
Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ και το ισόποσό τους στα
εθνικά νοµίσµατα ορισµένων κρατών µελών επανεξετάζονται από
την επιτροπή τελωνειακού κώδικα (τµήµα καταγωγής) µετά από
αίτηση της επιτροπής κράτους µέλους ή των ΥΧΕ. Κατά την εν
λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει
µείωση των ποσών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόµισµα και εξετάζει τη σκοπιµότητα διατήρησης των
συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγµατικές τιµές. Για το σκοπό
αυτόν, µπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που
εκφράζονται σε ευρώ.
3.
Εάν τα εµπορεύµατα τιµολογούνται στο νόµισµα άλλου κράτους µέλους, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αναγνωρίσει το ποσό
που δηλώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 31
Κοινοποίηση σφραγίδων και διευθύνσεων
Οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή υποδείγµατα των αποτυπωµάτων των χρησιµοποιούµενων σφραγίδων καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρµόδιες για την έκδοση των
πιστοποιητικών κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 και για τη διενέργεια της µετέπειτα επαλήθευσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 και των δηλώσεων τιµολογίου.
Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 γίνονται
δεκτά για την εφαρµογή του προτιµησιακού καθεστώτος από την
ηµεροµηνία που οι πληροφορίες λαµβάνονται από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών.

Αναντιστοιχίες και λάθη εκτύπωσης
1.
Η διαπίστωση ελαφρών αναντιστοιχιών µεταξύ των στοιχείων
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που
αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη
διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής,
εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγµατι αντιστοιχεί στα προσκοµισθέντα προϊόντα.
2.
Εµφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο
πιστοποιητικό καταγωγής, δεν πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλµατα αυτά δεν είναι τέτοια
που να δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 30
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1.
Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόµισµα κράτους
µέλους είναι ισοδύναµα µε την αξία, στο αντίστοιχο εθνικό νόµισµα, του ευρώ την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου 1999.

Άρθρο 32
Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής
1.
Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος
παραρτήµατος, οι ΥΧΕ, η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν
µεταξύ τους συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 ή των δηλώσεων τιµολογίου και της
ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.
Οι αρχές µε τις οποίες διενεργούνται οι διαβουλεύσεις παρέχουν
τις σχετικές πληροφορίες για τις συνθήκες παραγωγής του προϊόντος, αναφέροντας ειδικότερα τους όρους τήρησης των κανόνων
καταγωγής στις διάφορες ΥΧΕ, στα κράτη µέλη ή στα ενδιαφερόµενα κράτη ΑΚΕ.
2.
Ο µεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής
πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αµφιβολίες ως προς τη
γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος
παραρτήµατος.

30.11.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

3.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2, οι
τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν
το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, και το τιµολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιµολογίου ή αντίγραφο των
εν λόγω εγγράφων, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής,
αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιµο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο,
αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που
έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι
πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι
ανακριβείς.
4.
Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητούν
την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν
ελέγχους των λογαριασµών του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε
άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιµο.
5.
Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν
να αναστείλουν τη χορήγηση προτιµησιακής µεταχείρισης για τα
συγκεκριµένα προϊόντα, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα
προϊόντα υπό τον όρο επιβολής κάθε προληπτικού µέτρου το
οποίο κρίνεται απαραίτητο.
6.
Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου
πρέπει να ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού
το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να ορίζουν
σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα
µπορεί πράγµατι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, Κοινότητας ή ΑΚΕ και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος.
7.
Εάν, σε περίπτωση εύλογων αµφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση
εντός δέκα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες
για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή
την πραγµατική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές
αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτηµα των
προτιµήσεων.
8.
Όταν η διαδικασία ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιµο
στοιχείο παρέχει ενδείξεις ενδεχόµενης παράβασης των διατάξεων
του παρόντος παραρτήµατος, η δικαιούχος ΥΧΕ διενεργεί, εξ ιδίας
πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, τις κατάλληλες
έρευνες ή φροντίζει ώστε αυτές να διενεργηθούν µε τη δέουσα
ταχύτητα, µε στόχο τον προσδιορισµό και την πρόληψη παρόµοιων
παραβάσεων. Η Επιτροπή µπορεί να συµµετέχει στις εν λόγω έρευνες.
Άρθρο 33
Έλεγχος των δηλώσεων προµηθευτών
1.
Ο έλεγχος της δήλωσης προµηθευτή µπορεί να πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές
της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αµφιβολίες ως προς τη
γνησιότητα τέτοιων εγγράφων ή την ακρίβεια και την πληρότητα
των πληροφοριών σχετικά µε την πραγµατική καταγωγή των σχετικών υλών.
2.
Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση
προµηθευτή έχει τη δυνατότητα να ζητεί από τις τελωνειακές αρχές
του κράτους στο οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση να εκδίδουν
δελτίο πληροφοριών, υπόδειγµα του οποίου παρέχεται στο προ-
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σάρτηµα 6. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η
δήλωση προµηθευτή έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα να ζητούν
από τον εξαγωγέα να προσκοµίζει δελτίο πληροφοριών που έχουν
εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε
η δήλωση.
Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται από το τελωνείο
που το εξέδωσε για τρία τουλάχιστον έτη.
3.
Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου
πρέπει να ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού
το ταχύτερο δυνατό. Στα αποτελέσµατα πρέπει να υπάρχει σαφής
ένδειξη για το αν η δήλωση σχετικά µε το πραγµατικό καθεστώς
που ισχύει για τις ύλες.
4.
Για τους σκοπούς του ελέγχου, οι προµηθευτές φυλάσσουν
τουλάχιστον επί τρία έτη αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει τη
δήλωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία απόδειξη που αναφέρει το
πραγµατικό καθεστώς που ισχύει για τις ύλες.
5.
Οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίζεται η
δήλωση προµηθευτή έχουν το δικαίωµα να ζητούν κάθε απόδειξη ή
να διενεργούν κάθε έλεγχο που θεωρούν σκόπιµο προκειµένου να
επαληθεύουν την ορθότητα των δηλώσεων προµηθευτή.
6.
Κάθε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 που
εκδίδεται ή καταρτίζεται βάσει εσφαλµένης δήλωσης προµηθευτή
θεωρείται άκυρο.
Άρθρο 34
∆ιακανονισµός διαφορών
Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση µε τις διαδικασίες ελέγχου
των άρθρων 32 και 33, η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί µεταξύ
των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή κάθε
πρόβληµα περί την ερµηνεία του παρόντος παραρτήµατος, υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακού κώδικα (τµήµα καταγωγής) η
σύσταση της οποίας προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές µεταξύ του εισαγωγέα και των
τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της
νοµοθεσίας της εν λόγω χώρας.
Άρθρο 35
Κυρώσεις
Επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιονδήποτε συντάσσει αυτοπροσώπως
ή δι' αντιπροσώπου έγγραφο µε εσφαλµένες πληροφορίες, µε
σκοπό την επίτευξη προτιµησιακής µεταχείρισης για τα προϊόντα.
Άρθρο 36
Ελεύθερες ζώνες
1.
Οι ΥΧΕ και τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που
διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής ή
δήλωσης προµηθευτή και παραµένουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες
άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή
τους σε καλή κατάσταση.
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2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα
καταγωγής εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή µεταποίηση, οι
ενδιαφερόµενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας
εµπορευµάτων EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η µεταποίηση είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
παρόντος παραρτήµατος.

Άρθρο 37
Παρεκκλίσεις
1.
Είναι δυνατό να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από το παρόν
παράρτηµα όταν το δικαιολογεί η ανάπτυξη υφισταµένων βιοµηχανιών ή η δηµιουργία νέων.
Το κράτος µέλος ή, κατά περίπτωση, οι αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν
στην Κοινότητα την αίτηση έγκρισης παρέκκλισης και αναφέρουν
τους λόγους στους οποίους αυτό στηρίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.
Η Κοινότητα υποχρεούται να ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις
αιτήσεις που δικαιολογούνται βάσει του παρόντος άρθρου και τα
οποία δεν αναµένεται να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία σε βιοµηχανία
εγκατεστηµένη στην Κοινότητα.
2.
Για να διευκολυνθεί η εξέταση των αιτήσεων για έγκριση
παρέκκλισης, το κράτος µέλος ή η ΥΧΕ που διατυπώνει την αίτηση
παρέχει, µέσω του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτηµα 8 του
παρόντος παραρτήµατος, προς επίρρωση της σχετικής αίτησης, τις
πληρέστερες δυνατές πληροφορίες για τα παρακάτω κυρίως
θέµατα:
— περιγραφή του τελικού προϊόντος,
— φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής τρίτης χώρας,
— φύση και ποσότητα των υλών καταγωγής κρατών ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ ή των υλών που έχουν µεταποιηθεί εκεί,
— µέθοδοι κατασκευής,
— προστιθέµενη αξία,
— αριθµός υπαλλήλων στη σχετική επιχείρηση,
— προβλεπόµενος όγκος εξαγωγών στην Κοινότητα,
— άλλες ενδεχόµενες πηγές προµήθειας πρώτων υλών,
— λόγοι για τη ζητούµενη προθεσµία στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για νέες πηγές προµήθειας,
— άλλες παρατηρήσεις.
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις τυχόν αιτήσεις επέκτασης.
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Κοινότητα µε ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις, όπου αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει σε παύση των δραστηριοτήτων της,
γ) ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να αποδειχθεί σαφώς
ότι θα ήταν δυνατό να αποτραπεί σηµαντική επένδυση σε βιοµηχανία λόγω των κανόνων καταγωγής και στις οποίες κάθε
παρέκκλιση που να ευνοεί την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος θα συνέβαλε στην ικανοποιητική σταδιακή εφαρµογή
αυτών των κανόνων.
4.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πραγµατοποιείται εξέταση για
να διερευνάται αν οι κανόνες που αφορούν τη σώρευση καταγωγής
προσφέρουν λύση στο πρόβληµα.
5.
Όταν, εξάλλου, το αίτηµα για την παροχή παρέκκλισης
αφορά µια από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες ή εδάφη, η εξέταση πρέπει να διενεργείται µε ευνοϊκή διάθεση και να δίδεται
ιδιαιτέρως προσοχή στα εξής:
α) στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απόφασης που
πρόκειται να ληφθεί κυρίως σε σχέση µε την απασχόληση,
β) στην ανάγκη εφαρµογής της παρέκκλισης για κάποιο χρονικό
διάστηµα λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης της
σχετικής ΥΧΕ και των δυσκολιών που αντιµετωπίζει.
6.
Κατά την εξέταση των αιτήσεων, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή, κατά περίπτωση, στη δυνατότητα χορήγησης καθεστώτος
καταγωγής σε προϊόντα που περιλαµβάνουν στη σύνθεσή τους ύλες
καταγωγής γειτονικών αναπτυσσοµένων χωρών ή λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι µπορεί να διασφαλιστεί
ικανοποιητική διοικητική συνεργασία.
7.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η παρέκκλιση
χορηγείται όταν η προστιθέµενη αξία στα µη καταγόµενα προϊόντα
που χρησιµοποιούνται στην ενδιαφερόµενη ΥΧΕ ανέρχεται στο
45 % τουλάχιστον της αξίας του τελικού προϊόντος, υπό τον όρο
ότι η παρέκκλιση δεν θα προκαλέσει σοβαρή ζηµία σε οικονοµικό
τοµέα της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων κρατών µελών.
8. α) Το Συµβούλιο και η Επιτροπή λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
για να διασφαλίζουν ότι λαµβάνεται απόφαση το ταχύτερο
δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 75 εργάσιµες
ηµέρες µετά την παραλαβή της αίτησης από τον πρόεδρο της
επιτροπής τελωνειακού κώδικα — τµήµα καταγωγής. Σ' αυτό
το πλαίσιο εφαρµόζεται κατ' αναλογία η απόφαση 2000/
399/ΕΚ (1).
β) Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο στοιχείο α), θεωρείται ότι το αίτηµα γίνεται αποδεκτό.
9. α) Η παρέκκλιση ισχύει για περίοδο, γενικά, πέντε ετών.
β) Η απόφαση για την παρέκκλιση µπορεί να προβλέπει την
παράτασή της χωρίς να χρειάζεται νέα απόφαση της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος ή η ενδιαφερόµενη ΥΧΕ υποβάλλει τρεις µήνες πριν
από το τέλος κάθε περιόδου, απόδειξη ότι εξακολουθεί να
αδυνατεί να συµµορφωθεί µε τους όρους του παρόντος
παραρτήµατος για τους οποίους έχει εγκριθεί παρέκκλιση.

α) το επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική θέση της ενδιαφερόµενης
ΥΧΕ,

Αν εκφραστεί αντίρρηση για την παράταση, η Επιτροπή την
εξετάζει το ταχύτερο δυνατό και εκδίδει σχετική απόφαση. Η
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Λαµβάνονται
όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθούν διακοπές της
εφαρµογής της παρέκκλισης.

β) περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων
καταγωγής θα επηρέαζε σηµαντικά την ικανότητα υπάρχουσας
βιοµηχανίας σε κάποια ΥΧΕ να συνεχίσει τις εξαγωγές της στην

(1) Απόφαση του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2000, για τη διαδικασία
παρεκκλίσεων από τους κανόνες καταγωγής που θεσπίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (ΕΕ L 151 της
24.06.2000, σ. 16).

3.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων λαµβάνονται, ιδίως, υπόψη:
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γ) Κατά τις περιόδους που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β),
η Κοινότητα µπορεί να επανεξετάζει τους όρους εφαρµογής
της παρέκκλισης όταν υπάρξει σηµαντική µεταβολή των
ουσιαστικών όρων που διέπουν την απόφαση έγκρισης της
παρέκκλισης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής της, η
Κοινότητα µπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση των όρων
της απόφασης όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της παρέκκλισης ή κάθε άλλη προκαθορισθείσα προϋπόθεση.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 38
Ειδικοί όροι
1.
Ο όρος «Κοινότητα», που χρησιµοποιείται στο παρόν
παράρτηµα, δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Η έκφραση
«προϊόντα καταγωγής Κοινότητας» δεν καλύπτει τα προϊόντα που
κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια.
2.
Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζονται κατ'
αναλογία για τον καθορισµό των προϊόντων που είναι δυνατό να
θεωρούνται ως καταγωγής ΥΧΕ όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη
Μελίλια.
3.
Όταν προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα,
τη Μελίλια, στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα υποβάλλονται σε
επεξεργασία και µεταποίηση στις ΥΧΕ, θεωρούνται ως παραχθέντα
εξ ολοκλήρου στις ΥΧΕ.
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πειές τους ενόψει των τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων ή προσαρµογών.
Το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τις συνέπειες των
τεχνολογικών εξελίξεων για τους κανόνες καταγωγής.
Οι αποφάσεις εφαρµόζονται το ταχύτερο δυνατό.
2.
Κάθε τεχνική τροποποίηση του παρόντος παραρτήµατος
εγκρίνεται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 5 της απόφασης 199/468/ΕΚ. Η Επιτροπή επικουρείται
για το σκοπό αυτό από την επιτροπή τελωνεικού κώδικα που
αναφέρεται στο άρθρο 247α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1) και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις
µήνες. Η προαναφερόµενη διαδικασία δεν εφαρµόζεται στο άρθρο
6 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος παραρτήµατος.
Άρθρο 40
Προσαρτήµατα
Τα προσαρτήµατα του παρόντος παραρτήµατος αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.
Άρθρο 41

4.
Η επεξεργασία ή η µεταποίηση που διενεργούνται στη
Θέουτα, τη Μελίλια, τα κράτη ΑΚΕ ή την Κοινότητα θεωρείται ότι
διενεργούνται στις ΥΧΕ, όταν οι σχετικές ύλες υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία ή µεταποίηση στις ΥΧΕ.

Η Κοινότητα και οι ΥΧΕ διασφαλίζουν την εφαρµογή του παρόντος
παραρτήµατος.

5.
Για την εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4, οι ανεπαρκείς
εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 5 δεν θεωρούνται ως
επεξεργασία ή µεταποίηση.

Άρθρο 42

6.

Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39
Αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής
1.
Το Συµβούλιο εξετάζει, κατόπιν αιτήσεως των αρµόδιων
αρχών χώρας ή εδάφους ή της Κοινότητας, την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος και τις οικονοµικές συνέ-

Εφαρµογή του παραρτήµατος

Μεταβατική περίοδος για τη σύνταξη των εντύπων EUR.2
1.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, οι αρµόδιες τελωνειακές
αρχές της Κοινότητας αποδέχονται ως έγκυρη απόδειξη καταγωγής
κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος τα έντυπα EUR.2
που εκδίδονται δυνάµει της παρούσας απόφασης.
2.
Οι αρµόδιες αρχές των χωρών εξαγωγής δέχονται αιτήσεις
για µεταγενέστερο έλεγχο των εντύπων EUR.2 επί δύο έτη µετά τη
σύνταξη του συγκεκριµένου εντύπου EUR.2. Οι έλεγχοι αυτοί
διενεργούνται σύµφωνα µε τον τίτλο V του παρόντος παραρτήµατος.

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).
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Προσάρτηµα 1
Επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τον πίνακα του προσαρτήµατος 2
Σηµείωση 1:
Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή µεταποιηθέντα
κατά την έννοια του άρθρου 4 του προσαρτήµατος 2.
Σηµείωση 2:
2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόµενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθµό της
δασµολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρµονισµένου συστήµατος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των
εµπορευµάτων που αντιστοιχεί σ’ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαµβάνεται στις δύο πρώτες στήλες,
παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισµένες περιπτώσεις, του αριθµού της πρώτης στήλης προηγείται η
ένδειξη «ex», αυτό σηµαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρµόζονται µόνο για το τµήµα της κλάσης ή του κεφαλαίου
που περιγράφεται στη στήλη 2.
2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθµοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθµός
κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται µε γενικούς όρους, οι σχετικοί
κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρµόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρµονισµένου
συστήµατος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που
εµφανίζονται µαζί στη στήλη 1.
2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρµόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασµολογικής
κλάσης, κάθε περίπτωση περιέχει την περιγραφή του τµήµατος της κλάσης το οποίο καλύπτεται από τους κανόνες που
αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.
2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας µπορεί να
επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρµόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη
στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρµόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.
Σηµείωση 3:
3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παραρτήµατος ΙΙΙ που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει το χαρακτηρισµό του
«προϊόντος καταγωγής» και χρησιµοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω
χαρακτηρισµός αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιµοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην
Κοινότητα ή στις ΥΧΕ.
Π.χ.:
Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρµόζεται προβλέπει ότι η αξία των µη καταγοµένων
υλών που δύνανται να χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
κατασκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράµατα σφυρηλατηµένα» της κλάσης ex 7224.
Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγµατοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας µε πρώτη ύλη µη καταγόµενου πλινθώµατος, το
προϊόν που κατασκευάστηκε µε αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη το χαρακτηρισµό καταγωγής δυνάµει του κανόνα που
προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν µπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως
καταγόµενο προϊόν κατά τον υπολογισµό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή
σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του µη καταγόµενου πλινθώµατος δεν πρέπει λοιπόν να λαµβάνεται υπόψη
κατά τον προσδιορισµό της αξίας των µη καταγοµένων υλών που έχουν χρησιµοποιηθεί.
3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα αντιπροσωπεύει την ελάχιστη βαθµίδα επεξεργασίας ή µεταποίησης που απαιτείται·
συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή µεταποιήσεις προσδίδουν επίσης τον χαρακτηρισµό καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες
επεξεργασίες ή µεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτηρισµό καταγωγής. ∆ηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι
δυνατό να χρησιµοποιούνται µη καταγόµενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισµένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιµοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιµοποίηση
τέτοιων υλών που βρίσκονται σε µεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.
3.3. Με την επιφύλαξη της σηµείωσης 3.2, όταν ο κανόνας ορίζει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν «ύλες οποιασδήποτε
κλάσης», µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης µε το προϊόν, µε την επιφύλαξη, ωστόσο, τυχόν ειδικών
περιορισµών που περιλαµβάνονται, ενδεχοµένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, «κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συµπεριλαµβανοµένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. …» σηµαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µόνο ύλες
που υπάγονται στην ίδια κλάση µε προϊόν στο οποίο αντιστοιχεί διαφορετική περιγραφή από αυτή που ισχύει για το προϊόν
που αναφέρεται στη στήλη 2.
3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν µπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από µία ύλες, αυτό σηµαίνει
ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µία ή περισσότερες ύλες. ∆εν απαιτείται να χρησιµοποιηθούν µαζί όλες οι ύλες.
Π.χ.:
Ο κανόνας για τα υφάσµατα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν φυσικές ίνες και,
µεταξύ άλλων, χηµικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές και
χηµικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η µία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόµη και οι δύο µαζί.
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3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από µια συγκεκριµένη ύλη, ο όρος
αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιµοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό
να πληρούν τον κανόνα. (Βλέπε επίσης τις σηµειώσεις 6.2 και 6.3 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).
Π.χ.:
Ο κανόνας για τις προπαρασκευασµένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δηµητριακών και
των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει τη χρήση ανόργανων αλάτων, χηµικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν
παράγονται από δηµητριακά.
Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριµένη ύλη που
ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.
Π.χ.:
Στην περίπτωση ενδύµατος του κεφαλαίου ex 62, που κατασκευάζεται από µη υφασµένες ύλες, αν προβλέπεται ότι
επιτρέπεται η κατασκευή παρόµοιου είδους µόνον από µη καταγόµενα νήµατα, δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται µη
υφασµένα υφάσµατα, ακόµη και αν αποδειχθεί ότι τα µη υφασµένα υφάσµατα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν
από νήµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρχική ύλη που πρέπει να χρησιµοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο
επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήµατος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.
3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών που είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Εποµένως, η µέγιστη αξία όλων των µη καταγόµενων
υλών που χρησιµοποιούνται δεν µπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εξάλλου, δεν πρέπει να
γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισµένες ύλες.
Σηµείωση 4:
4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιµοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να
περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηµατοποίηση, συµπεριλαµβανοµένων των απορριµµάτων και, εκτός αν
έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαµβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν µεταποιηθεί µε άλλο
τρόπο για τη νηµατοποίηση, δεν έχουν όµως νηµατοποιηθεί.
4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς µόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το µετάξι των
κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το µαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101
έως 5105, τις βαµβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες φυτικές ίνες των κλάσεων 5301 έως 5305.
4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χηµικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιµοποιούνται
στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νηµάτων ή νηµάτων ή ινών από χαρτί.
4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες µη συνεχείς» που χρησιµοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσµες συνεχών νηµάτων, τις
µη συνεχείς ίνες και τα απορρίµµατα µη συνεχών τεχνητών ή συνθετικών ινών των κλάσεων 5501 έως 5507.
Σηµείωση 5:
5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριµένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραποµπή στην παρούσα επεξηγηµατική σηµείωση, οι όροι της
στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρµόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους
όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιµοποιούνται. (Bλέπε επίσης τις σηµειώσεις 5.3 και 5.4).
5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σηµείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρµόζεται µόνο για τα σύµµεικτα προϊόντα
τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.
Οι
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:
µετάξι,
µαλλί,
χονδροειδείς ζωικές τρίχες,
ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,
τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,
βαµβάκι,
ύλες που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,
λινάρι,
κάνναβι,
γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,
σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,
ίνες από κοκκοφοίνικα, άβακα, ραµί και άλλες υφαντικές ίνες,
συνθετικές ίνες συνεχείς,
τεχνητές ίνες συνεχείς,
νήµατα µεταφοράς ρεύµατος,
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— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυεστέρες,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυαµίδια,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυιµίδια,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,
— συνθετικές ίνες µη συνεχείς από πολυµερές του χλωριούχου βινιλίου,
— άλλες συνθετικές ίνες µη συνεχείς,
— τεχνητές ίνες µη συνεχείς από βισκόζη,
— άλλες τεχνητές ίνες µη συνεχείς,
— νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε
άλλο νήµα,
— νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε
άλλο νήµα,
— προϊόντα της κλάσης 5605 (µεταλλικές κλωστές και νήµατα επιµεταλλωµένα), στα οποία έχει ενσωµατωθεί λουρίδα που
έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασµα αργιλίου είτε από µία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυµµένη
ή όχι µε σκόνη αργιλίου, πλάτους µέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί µέσω διαφανούς ή έγχρωµης
κολλητικής ουσίας µεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,
— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.
Π.χ.:
Νήµα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαµβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες µη συνεχείς
της κλάσης 5506, είναι ένα νήµα ανάµεικτο (σύµµεικτο). Εποµένως, µη καταγόµενες συνθετικές ίνες µη συνεχείς, που δεν
ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χηµικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να
χρησιµοποιηθούν µέχρι 10 % κατά βάρος του νήµατος.
Π.χ.:
Ύφασµα από µαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήµατα από µαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες
µη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασµα ανάµεικτο (σύµµεικτο). Εποµένως, µη καταγόµενα συνθετικά νήµατα που
δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χηµικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή
µάλλινα νήµατα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν
χτενιστεί, λαναριστεί ή µεταποιηθεί µε άλλο τρόπο για τη νηµατοποίηση) ή συνδυασµός των δύο αυτών τύπων νηµάτων
δύνανται να χρησιµοποιούνται σε αναλογία µέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσµατος.
Π.χ.:
Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαµβακερά νήµατα της κλάσης 5205 και από
βαµβακερό ύφασµα της κλάσης 5210, θεωρείται σύµµεικτο προϊόν µόνον αν το ίδιο βαµβακερό ύφασµα είναι σύµµεικτο
ύφασµα που κατασκευάστηκε από νήµατα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαµβακερά νήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύµµικτα.
Π.χ.:
Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαµβακερά νήµατα της κλάσης 5205 και από συνθετικό
ύφασµα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιµοποιούµενα νήµατα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες
και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύµµεικτο προϊόν.
5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήµατα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήµατα εύκαµπτα τµήµατα από
πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγµένα µε άλλο νήµα», αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήµατα.
5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωµατωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό
έλασµα αργιλίου είτε από µία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυµµένη ή όχι µε σκόνη αργιλίου, πλάτους µέχρι και 5 mm και η
οποία έχει συγκολληθεί µεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω
λουρίδα.
Σηµείωση 6:
6.1. Τα έτοιµα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσηµείωση στον πίνακα που παραπέµπει στην παρούσα
επεξηγηµατική σηµείωση, διάφορα κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήµατα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται
στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιµο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται υπό τον όρο ότι το βάρος
τους δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού βάρους όλων των χρησιµοποιηθεισών υφαντικών υλών.
Τα κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήµατα είναι αυτά που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Τα είδη
φοδραρίσµατος και εσωτερικών επενδύσεων δεν θεωρούνται ως είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήµατα.
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6.2. Τα διάφορα µη κλωστοϋφαντουργικά είδη ταινιοπλεκτικής και εξαρτήµατα ή άλλες ύλες που χρησιµοποιούνται και
περιέχουν υφαντικές ύλες δεν απαιτείται να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόµη και αν δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της σηµείωσης 3.5.
6.3. Σύµφωνα µε τη σηµείωση 3.5, κάθε µη καταγόµενο µη κλωστοϋφαντουργικό είδος ταινιοπλεκτικής και εξάρτηµα ή άλλο
προϊόν που δεν περιέχει υφαντικές ύλες µπορεί, οπωσδήποτε, να χρησιµοποιείται ελεύθερα όταν δεν παρασκευάζεται από τις
ύλες που απαριθµούνται στη στήλη 3.
Για παράδειγµα, εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριµένο είδος από υφαντική ύλη, όπως µπλούζες, ότι
πρέπει να χρησιµοποιηθούν νήµατα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από µέταλλο, όπως κουµπιά, επειδή τα κουµπιά
δεν κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες.
6.4. Όταν εφαρµόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισµού και των συµπληρωµατικών ειδών ένδυσης πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της αξίας των µη καταγόµενων υλών που ενσωµατώνονται.
Σηµείωση 7:
7.1. Οι «καθορισµένες επεξεργασίες», σύµφωνα µε την έννοια των κωδικών ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και
ex 3403, είναι οι ακόλουθες:
α) η εν κενώ απόσταξη,
β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης (1),
γ) η πυρόλυση,
δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση,
ε) η εκχύλιση µε επιλεκτικούς διαλύτες,
στ) η επεξεργασία που περιλαµβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία µε πυκνό θειικό οξύ ή µε ατµίζον θειικό οξύ
ή µε τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση µε αλκαλικά µέσα, αποχρωµατισµός και καθαρισµός µε γη
ενεργό από τη φύση της, µε ενεργοποιηµένη γη, µε ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,
ζ) ο πολυµερισµός,
η) η αλκυλίωση,
θ) ο ισοµερισµός.
7.2. Οι «καθορισµένες επεξεργασίες» σύµφωνα µε την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες:
α) η εν κενώ απόσταξη,
β) η επαναπόσταξη µε µέθοδο πολύ προωθηµένης κλασµατοποίησης,
γ) η πυρόλυση,
δ) ο ανασχηµατισµός ή αναµόρφωση,
ε) η εκχύλιση µε επιλεκτικούς διαλύτες,
στ) η επεξεργασία που περιλαµβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία µε πυκνό θειικό οξύ ή µε ατµίζον θειικό οξύ
ή µε τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση µε αλκαλικά µέσα, αποχρωµατισµός και καθαρισµός µε γη
ενεργό από τη φύση της, µε ενεργοποιηµένη γη, µε ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,
ζ) ο πολυµερισµός,
η) η αλκυλίωση,
θ) ο ισοµερισµός,
ι) η αποθείωση, µε χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, µε την οποία
επιτυγχάνεται µείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία
(µέθοδος ASTM D 1266-59 T),
α) η αποπαραφίνωση µε µέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710,
β) η επεξεργασία µε υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα βαριά λάδια του κωδικού ΣΟ
ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο µετέχει ενεργά σε χηµική αντίδραση, που πραγµατοποιείται µε πίεση ανώτερη των
20 bar και σε θερµοκρασία ανώτερη των 250 oC, µε τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες µε υδρογόνο των
λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώµατος ή τη σταθεροποίηση (π.χ.
η τελική επεξεργασία µε υδρογόνο ή ο αποχρωµατισµός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισµένες επεξεργασίες,
(1) Βλέπε πρόσθετη επεξηγηµατική σηµείωση 4 β) στο κεφάλαιο 27 της συνδυασµένης ονοµατολογίας.
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γ) η απόσταξη µε ατµοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά
αποστάζουν κατ’ όγκο, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 oC, σύµφωνα µε τη µέθοδο
ASTM D 86,
δ) η επεξεργασία µε ηλεκτρική εκκένωση ρεύµατος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710).
7.3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο
καθαρισµός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισµός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωµατισµός, η σήµανση, η επίτευξη
δεδοµένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασµοί των πράξεων αυτών ή παρόµοιες πράξεις δεν προσδίδουν την
ιδιότητα καταγωγής.
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Προσάρτηµα 2
Επεξεργασία ή µεταποίηση που πρέπει να διενεργείται σε µη καταγόµενες ύλες προκειµένου αυτές να αποκτήσουν το
χαρακτήρα καταγωγής (*)

(*) Το προσάρτηµα αυτό θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα το ταχύτερο δυνατό.
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Προσάρτηµα 3
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Προσάρτηµα 5 A
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Προσάρτηµα 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΧΕ, ΑΛΛΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΥΧΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1
Απευθείας µεταφορά
1.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 36 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται µόνο σε προϊόντα
που ικανοποιούν τα κριτήρια του παρόντος παραρτήµατος, τα
οποία µεταφέρονται απευθείας µεταξύ του εδάφους των ΥΧΕ και
της Κοινότητας χωρίς να εισέρχονται σε άλλο έδαφος. Ωστόσο,
προϊόντα που αποτελούν µία και µόνον αποστολή µπορούν να
µεταφερθούν µέσω εδάφους διαφορετικού από τα εδάφη των ΥΧΕ
µε, κατά περίπτωση, µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’
αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραµένουν υπό την
επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης ή
αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από
την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία
που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.
2.
Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκοµίζεται στις αρµόδιες τελωνειακές αρχές:
α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα ή το
έδαφος εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης ή
β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
διαµετακόµισης και η οποία:
i) παρέχει ακριβή περιγραφή των εµπορευµάτων·
ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης
των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων
ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, και
iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέµειναν στη χώρα διαµετακόµισης· ή
γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.
Άρθρο 2

γραµµή κάτω από την τελευταία γραµµή της περιγραφής και να
διαγραµµίζεται ο κενός χώρος.
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής EXP πρέπει να φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
ή του εδάφους εξαγωγής.
4.
Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής
EXP πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν του
ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής στην οποία
εκδίδεται το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP, κάθε κατάλληλο
έγγραφο που αποδεικνύει ότι για τα προϊόντα που πρόκειται να
εξαχθούν δικαιολογείται η έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής EXP.
Οι εξαγωγείς υποχρεούνται να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά
έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο για τρία
τουλάχιστον έτη.
5.
Οι τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής εκδίδουν πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εφόσον τα σχετικά προϊόντα µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και πληρούν τους
λοιπούς όρους του άρθρου 36 της απόφασης.
6.
Οι τελωνειακές αρχές έκδοσης λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα για να ελέγχουν την ορθότητα της αίτησης. Για το σκοπό
αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητούν την προσκόµιση κάθε
αποδεικτικού στοιχείου και ελέγχουν τους λογαριασµούς του
εξαγωγέα και διενεργούν οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιµο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται
για την περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο
που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.
7.
Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού εξαγωγής EXP
αναγράφεται στο πλαίσιο 11 του πιστοποιητικού.
8.
Πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται από τις τελωνειακές
αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική εξαγωγή.

Πιστοποιητικό εξαγωγής EXP
1.
Η απόδειξη της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου
36 της παρούσας απόφασης παρέχεται µε πιστοποιητικό εξαγωγής
EXP, υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα.
2.
Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής µετά από έγγραφη αίτηση, που
υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, µε ευθύνη του εξαγωγέα, από
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
3.
Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του συµπληρώνουν τα έντυπα του πιστοποιητικού
εξαγωγής EXP, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτηµα. Τα έντυπα αυτά συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συµπληρώνονται µε µελάνι και κεφαλαίους χαρακτήρες. Τα
προϊόντα πρέπει να περιγράφονται στη θέση που προορίζεται γι’
αυτό το σκοπό χωρίς να παρεµβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο
πλαίσιο υπάρχουν κενές γραµµές, πρέπει να σύρεται οριζόντια

Άρθρο 3
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού εξαγωγής EXP
1.
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού εξαγωγής EXP, ο εξαγωγέας µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συµπληρώνεται
βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.
2.
Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ’ αυτόν τρόπο, πρέπει να
φέρει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT»,
«DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA
VIA», «KAKSOISKAPPALE».
3.
Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη
θέση 7, «Παρατηρήσεις», του αντιγράφου του πιστοποιητικού
εξαγωγής EXP.
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4.
Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης
του πρωτοτύπου πιστοποιητικού εξαγωγής EXP, αρχίζει να ισχύει
από την εν λόγω ηµεροµηνία.
Άρθρο 4
∆ιάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP
1.
Το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP ισχύει για τέσσερις µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης στην ΥΧΕ εξαγωγής και πρέπει να
κατατίθεται εντός της προθεσµίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της
χώρας εισαγωγής.
2.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µπορεί να
γίνονται αποδεκτά για την εφαρµογή των ρυθµίσεων στην
περίπτωση που η αδυναµία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών
εντός της καθορισµένης προθεσµίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.
3.
Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής οι τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής µπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP, όταν τα προϊόντα έχουν προσκοµιστεί πριν από
την εν λόγω προθεσµία.
Άρθρο 5
Υποβολή των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP υποβάλλονται στις τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι αρχές αυτές µπορούν να ζητούν
µετάφραση του πιστοποιητικού εξαγωγής EXP και µπορούν επίσης
να ζητούν να συνοδεύεται η δήλωση εισαγωγής από δήλωση του
εισαγωγέα µε την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή της απόφασης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 6
Αµοιβαία συνδροµή
1.
Οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή υποδείγµατα των αποτυπωµάτων των χρησιµοποιούµενων σφραγίδων καθώς και τις
διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρµόδιες για την
έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP, εφόσον διαφέρουν από
εκείνες που περιλαµβάνονται στο άρθρο 31 του παραρτήµατος ΙΙΙ.
Οι ΥΧΕ διενεργούν τον µεταγενέστερο απαιτούµενο έλεγχο των
πιστοποιητικών εξαγωγής EXP.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής EXP γίνονται αποδεκτά για την εφαρµογή των προβλεπόµενων ρυθµίσεων από την ηµεροµηνία που οι
πληροφορίες λαµβάνονται από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές
αρχές των κρατών µελών.
2.
Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος
παραρτήµατος, οι ΥΧΕ και η Κοινότητα παρέχουν αµοιβαία συνδροµή, µέσω των αρµοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο
της γνησιότητας των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP και της
ορθότητας των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτά τα έγγραφα.
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Άρθρο 7

Έλεγχος των πιστοποιητικών εξαγωγής EXP
1.
Ο µεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών εξαγωγής
EXP πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αµφιβολίες ως
προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων ή τη συµφωνία µε τις
διατάξεις του άρθρου 36 της απόφασης.
2.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι
τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό εξαγωγής EXP, τα σχετικά εµπορικά έγγραφα ή αντίγραφα
αυτών, στις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, αναφέροντας,
όπου κρίνεται σκόπιµο, τους λόγους για τους οποίους ζητείται η
έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν
συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι µνείες που
αναγράφονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής EXP είναι ανακριβείς.
3.
Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ
εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητούν
την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν
ελέγχους των λογαριασµών του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε
άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιµο.
4.
Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν
να αναστείλουν την εφαρµογή των ρυθµίσεων για τα συγκεκριµένα
προϊόντα, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ελέγχου, οφείλουν
να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον
όρο επιβολής κάθε προληπτικού µέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.
5.
Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου
ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να ορίζουν σαφώς
αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα µπορεί
πράγµατι να θεωρηθεί ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 36 της
απόφασης.
6.
Εάν, σε περίπτωση εύλογων αµφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση
εντός δέκα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες
για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή αν
για τα προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν δικαιολογείται η
έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής EXP, οι αιτούσες τελωνειακές
αρχές αρνούνται, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, να εφαρµόσουν
τις ρυθµίσεις.
7.
Όταν η διαδικασία ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιµο
στοιχείο παρέχει ενδείξεις ενδεχόµενης παράβασης των διατάξεων
του παρόντος παραρτήµατος, η ΥΧΕ διενεργεί, εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, τις κατάλληλες έρευνες ή
φροντίζει ώστε αυτές να διενεργηθούν µε τη δέουσα ταχύτητα, µε
στόχο τον προσδιορισµό και την πρόληψη παρόµοιων παραβάσεων.
Η Επιτροπή µπορεί να συµµετέχει στις εν λόγω έρευνες.
8.
Οι διαφορές που προκύπτουν ενδεχοµένως σχετικά µε τις
διαδικασίες ελέγχου και δεν µπορούν να διευθετηθούν µεταξύ των
τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών
αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή τα προβλήµατα
που ανακύπτουν ως προς την ερµηνεία του παρόντος παραρτήµατος υποβάλλονται στην επιτροπή τελωνειακού κώδικα που συγκροτείται βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
9.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές µεταξύ του εισαγωγέα και
των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει
της νοµοθεσίας της εν λόγω χώρας.
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Άρθρο 8
Κυρώσεις
Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή
αναθέτει τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλµένες
πληροφορίες ώστε να επιτραπεί η υπαγωγή των προϊόντων στις
προβλεπόµενες διατάξεις.
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νουν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που
βρίσκεται στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εµπορεύµατα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή
κατάσταση.

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Ελεύθερες ζώνες

Παραρτήµατα

Οι ΥΧΕ και τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να διασφαλίζουν ότι τα εµπορεύµατα, που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού εξαγωγής EXP και παραµέ-

Τα παραρτήµατα του παρόντος παραρτήµατος αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (EICC)
Καθήκοντα των EICC
Τα Ευρωπαϊκά Πληροφοριακά Κέντρα Ανταπόκρισης (EICC) έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα έναντι των ΥΧΕ:
— να διαδίδουν τις κοινοτικές πληροφορίες στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ,
— να συγκεντρώνουν και να διαδίδουν στο δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης τις πληροφορίες που αφορούν τις
ΥΧΕ και ενδέχεται να είναι χρήσιµες στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ·
— να απαντούν στις ερωτήσεις γενικού, νοµικού, διοικητικού, στατιστικού χαρακτήρα που θέτουν οι επιχειρήσεις των ΥΧΕ
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
— να απαντούν στις ερωτήσεις γενικού, νοµικού, διοικητικού, στατιστικού χαρακτήρα που θέτουν οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τις ΥΧΕ.
Προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατό µεγαλύτερη αµοιβαιότητα κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, η Επιτροπή εξασφαλίζει
την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις ίδιες κατηγορίες πληροφοριών και στις ίδιες συµβουλευτικές/υποστηρικτικές
υπηρεσίες σχετικά µε τις ΥΧΕ µε εκείνες που παρέχει η Κοινότητα στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ.
Μέσα και υπηρεσίες
Για να µπορέσει να ανταποκριθεί κατάλληλα στην αποστολή του, το Κέντρο Ανταπόκρισης πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω µέσα
και υπηρεσίες:
α) τεκµηρίωση: κατάλογος των εγγράφων που έχουν επιλεγεί ως βασικό βιβλιογραφικό αρχείο (προς αγορά)· όροι και κόστος
αγοράς·
β) ειδικό λογισµικό (προς αγορά) που επιτρέπει τη δηµιουργία και τη διαχείριση φακέλων για συγκεκριµένα θέµατα και την
διενέργεια έρευνας σε προηγούµενους φακέλους και στην υπάρχουσα τεκµηρίωση και τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων·
γ) βάσεις δεδοµένων: κατάλογος των διαθέσιµων τραπεζών δεδοµένων (επί πληρωµή)· όροι και κόστος σύνδεσης·
δ) κατάρτιση: µαθήµατα αυτοκατάρτισης (προς αγορά)· χρονοδιάγραµµα των κύκλων κατάρτισης (ειδικά κοινοτικά θέµατα,
λειτουργία των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης)· µαθήµατα κατάρτισης επί πληρωµή για τις βάσεις δεδοµένων· ετήσια
διάσκεψη στην οποία συµµετέχουν όλα τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης και ανταπόκρισης (για όλες αυτές τις
δραστηριότητες, τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής αναλαµβάνονται από τα κέντρα ανταπόκρισης)·
ε) πρόσβαση στους συµβούλους πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης µε σκοπό την απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών για
θέµατα σχετικά µε την Κοινότητα·
στ) πρόσβαση στη βάση δεδοµένων VANS: η εν λόγω βάση δεδοµένων του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης,
περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις για κοινοτικά κυρίως θέµατα·
ζ) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: τα EICC έχουν πρόσβαση στο σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα στο περιβάλλον
του δικτύου των κέντρων πληροφόρησης.
Λεπτοµέρειες εγκατάστασης
1. Η αίτηση δηµιουργίας κέντρου ανταπόκρισης, καθώς και επιλογής της δοµής υποδοχής υποβάλλεται από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας ή του εδάφους στην Επιτροπή µε τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 58.
2. Μεταξύ του EICC και της Επιτροπής συνάπτεται σύµβαση που αφορά ιδίως τη διάθεση επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού,
εξοπλισµού και οικονοµικών µέσων στο Κέντρο Ανταπόκρισης.
Κριτήρια επιλογής της διάρθρωσης υποδοχής
Για την επιλογή της δοµής υποδοχής του Κέντρου Ανταπόκρισης, εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:
— πείρα στον τοµέα της παροχής βοήθειας και συµβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, συµπεριφορά έναντι των ΜΜΕ
ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις·
— αντιπροσωπευτικότητα του επιχειρηµατικού τοµέα της αιτούσας χώρας ή του αιτούντος εδάφους·
— γνώση των ευρωπαϊκών θεµάτων·
— θέληση και ικανότητα εξασφάλισης αµοιβαιότητας κατά την παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ και της Κοινότητας·
— δυνατότητες οικονοµικής αυτονοµίας·
— προθυµία στελέχωσης του Κέντρου Ανταπόκρισης µε άτοµα που έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής και διαθέτουν
πείρα στον τοµέα της πληροφορικής·
— διάθεση υπολογιστών και επικοινωνιακού εξοπλισµού σύµφωνων προς τις προδιαγραφές·
— δέσµευση εξυπηρέτησης όλων των ΜΜΕ χωρίς διακρίσεις ως προς το καθεστώς ή τον τοµέα τους, σε συνεργασία ενδεχοµένως
µε τα λοιπά κέντρα ανταπόκρισης ή πληροφοριών του δικτύου.
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ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεµβρίου 2001
για τη φορολόγηση εισοδηµάτων από αποταµίευση στις υπερπόντιες χώρες ή συνδεδεµένα εδάφη
(2001/823/ΕΚ)
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Santa Maria da Feira της 19ης και 20ής
Ιουνίου 2000, και ιδίως το παράρτηµα IV, παράγραφος 2 στοιχείο γ),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο µόνο
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να προωθήσουν την υιοθέτηση, από όλα τα εξαρτώµενα
ή συνδεδεµένα εδάφη της Καραϊβικής που αναφέρει το παράρτηµα ΙΑ της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (1), των ίδιων µέτρων που υιοθετούν και εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο κοινοτικών κανόνων οι
οποίοι πρόκειται να εκδοθούν για τη φορολόγηση εισοδηµάτων από αποταµίευση.
Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2001.

Ο Πρόεδρος
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

