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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
της 27ης Μαρτίου 2003
ο οποίος εφαρµόζεται στο 9ο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την αντιµετώπιση των
τυχόν υπολοίπων των προηγούµενων ΕΤΑ, ιδίως σε ό,τι
αφορά τις λεπτοµέρειες της µεταφοράς τους προς το 9ο
ΕΤΑ, την κατανοµή τους στα διάφορα µέσα συνεργασίας
που προβλέπονται στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ ή στην απόφαση
υπερπόντιας σύνδεσης, καθώς και τους εφαρµοστέους κανόνες εφαρµογής τους.

(5)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που λαµβάνει η Επιτροπή
για την εφαρµογή της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.

(6)

Είναι σκόπιµο να εξασφαλισθούν η ενδεδειγµένη, ταχεία και
αποτελεσµατική υλοποίηση των έργων και προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ
καθώς και ο καθορισµός διαδικασιών διαχείρισης που να
είναι διαφανείς, εύκολης εφαρµογής και διευκολύνουσες τη
µεταβίβαση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων προς τους
τοπικούς παράγοντες.

(7)

Με την απόφαση αριθ. 2/2002 του Συµβουλίου Υπουργών
ΑΚΕ-ΕΚ, της 7ης Οκτωβρίου 2002, όσον αφορά την εφαρµογή των άρθρων 28, 29 και 30 του παραρτήµατος IV της
συµφωνίας του Κοτονού (6), καθορίσθηκαν οι γενικές κανονιστικές διατάξεις, οι γενικές συγγραφές υποχρεώσεων και ο
κανονισµός της διαδικασίας συµβιβασµού και διαιτησίας για
τις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.

(8)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι λεπτοµερείς κανόνες
σύµφωνα µε τους οποίους ο κύριος διατάκτης του ΕΤΑ, που
διορίζεται από την Επιτροπή και είναι υπεύθυνος, ιδίως, για
τον έλεγχο των δαπανών που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΑ, λαµβάνει, σε στενή συνεργασία µε τον εθνικό διατάκτη,
τα µέτρα που αποβαίνουν αναγκαία για την καλή εκτέλεση
των οικονοµικών πράξεων.

(9)

Στο µέτρο του δυνατού, ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7), θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη, ως κεντρικό στοιχείο της
µεταρρύθµισης της εσωτερικής διαχείρισης της Επιτροπής,
κατά τη σύνταξη του δηµοσιονοµικού κανονισµού του ΕΤΑ,
ιδίως εν όψει της ενδεχόµενης ενσωµάτωσης των πόρων του
ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τροποποιήσεις του παρόντος κανονισµού µπορούν να
προτείνονται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο, υπό το
πρίσµα της κτηθείσας εµπειρίας από την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός,
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στo Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1),
(εφεξής «συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ»),
την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου
2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών µε την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), (εφεξής «απόφαση υπερπόντιας
σύνδεσης»),
την εσωτερική συµφωνία 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 χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν
οι διατάξεις του τέταρτου µέρους της συνθήκης ΕΚ (3), (εφεξής
«εσωτερική συµφωνία»), και ιδίως το άρθρο 31,
την πρόταση της Επιτροπής (4),
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (5),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της καταβολής των συνεισφορών των κρατών µελών στο 9ο
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (εφεξής «ΕΤΑ»), που
συστάθηκε µε την εσωτερική συµφωνία, καθώς και της
χορήγησης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες
χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του
τετάρτου µέρους της συνθήκης ΕΚ.

(2)

Είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους
το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις εξουσίες του έναντι του
ΕΤΑ.

(3)

Οι διατάξεις περί του ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο επί των πόρων τους οποίους διαχειρίζεται η ΕΤΕ,
σέβονται τη συµβατική φύση της τριµερούς συµφωνίας,
όπως προκύπτει από το άρθρο 248 της συνθήκης.

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

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.
ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.
ΕΕ C 262 Ε της 29.102002, σ. 533.
ΕΕ C 12 της 17.1.2003, σ. 19.

(6) ΕΕ L 320 της 23.11.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι πόροι του ΕΤΑ συνιστώνται, χρησιµοποιούνται και αποτελούν το
αντικείµενο απόδοσης λογαριασµών σε ευρώ.

Άρθρο 1

Ωστόσο, για τις ταµειακές ανάγκες στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 26, ο υπόλογος εξουσιοδοτείται να διενεργεί πράξεις είτε σε
ευρώ είτε σε εθνικά ή άλλα νοµίσµατα.

1.
Ο παρών κανονισµός προσδιορίζει τους κανόνες που διέπουν
τη σύσταση και τη χρησιµοποίηση των δηµοσιονοµικών πόρων του
9ου ΕΤΑ.
2.
Η Επιτροπή αναλαµβάνει τις ευθύνες της Κοινότητας που
προσδιορίζονται στο άρθρο 57 της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και
εκείνες της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. Προς τούτο, µεριµνά
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πράξεων που πραγµατοποιούνται µε πόρους του ΕΤΑ διατιθέµενους µε τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων, εξαιρουµένων των επιδοτήσεων επιτοκίου,
πραγµατοποιεί δε τις πληρωµές σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή ενεργεί
µε δική της ευθύνη και εντός των ορίων των διατεθέντων πόρων.
3.
Η ΕΤΕπ, ενεργώντας για λογαριασµό της Κοινότητας, διαχειρίζεται την επενδυτική διευκόλυνση και τις επιδοτήσεις επιτοκίου, και εκτελεί τις συναφείς πράξεις, σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που καθορίζονται στο µέρος ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΤΕπ ενεργεί εξ ονόµατος και µε την κάλυψη της Κοινότητας.
Η ΕΤΕπ µεριµνά για τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πράξεων που
πραγµατοποιούνται µε δάνεια χορηγούµενα εξ ιδίων πόρων της, τα
οποία συνοδεύονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από επιδοτήσεις
επιτοκίου µε πόρους του ΕΤΑ.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος µέρους καθώς και του µέρους ΙΙΙ
εφαρµόζονται αποκλειστικά στη δηµοσιονοµική διαχείριση των
πόρων του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Οι εν
λόγω διατάξεις δεν µπορούν να ερµηνεύονται ως δηµιουργούσες
υποχρεώσεις της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική διαχείριση των
πόρων του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ.
5.
Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αναφορές του παρόντος κανονισµού στα κράτη ΑΚΕ θεωρείται ότι αφορούν και τους οργανισµούς,
ή τους εκπροσώπους τους, που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14
του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, και τους οποίους
µπορούν να εξουσιοδοτούν δεόντως για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που διαθέτουν στο πλαίσιο της ως άνω συµφωνίας.
6.
Το δηµοσιονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει
στις 31 ∆εκεµβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 3
Οι πόροι του ΕΤΑ εξειδικεύονται κατά τα κύρια µέσα συνεργασίας,
όπως αυτά περιγράφονται στο χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο της
συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης.
Όσον αφορά τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (εφεξής «κράτη ΑΚΕ»), τα εν λόγω µέσα καθορίζονται µε το
χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της
συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Η εν λόγω εξειδίκευση βασίζεται και στις
διατάξεις της εσωτερικής συµφωνίας, λαµβάνει δε υπόψη το αποθεµατικό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της εν λόγω
εσωτερικής συµφωνίας, καθώς και τους πόρους που προορίζονται
για τις δαπάνες υλοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 4 της εν λόγω
συµφωνίας.
Όσον αφορά τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (εφεξής «ΥΧΕ»), τα εν
λόγω µέσα καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ Α της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. Η εξειδίκευση αυτή λαµβάνει υπόψη και το αποθεµατικό που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, καθώς και
τους πόρους που διατίθενται για τις µελέτες ή τις ενέργειες τεχνικής συνδροµής, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 σηµείο
Γ του ίδιου παραρτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 4
1. Οι πόροι του ΕΤΑ χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δηλαδή σύµφωνα µε τις
αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας.
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2.
Η αρχή της οικονοµίας ορίζει ότι τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων καθίστανται διαθέσιµα εγκαίρως, στην ενδεδειγµένη ποσότητα και ποιότητα και στην
καλύτερη τιµή.
Η αρχή της αποδοτικότητας επιδιώκει την καλύτερη σχέση µεταξύ
χρησιµοποιηθέντων µέσων και επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.
Η αρχή της αποτελεσµατικότητας επιδιώκει την εκπλήρωση των
ειδικών στόχων που έχουν τεθεί και την επίτευξη των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων.
3.
Τίθενται στόχοι και εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της
επίτευξής τους µέσω αριθµοδεικτών. Προς τούτο, της χρησιµοποίησης των πόρων του ΕΤΑ πρέπει να προηγείται εκ των προτέρων
αξιολόγηση της προς ανάληψη ενέργειας, και η ενέργεια πρέπει να
υποβάλλεται σε εκ των υστέρων αξιολόγηση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δικαιολογούν τα χρησιµοποιηθέντα µέσα.
4.
Τα προγράµµατα ή ενέργειες πρέπει να υποβάλλονται σε
περιοδική εξέταση, ιδίως µε σκοπό την εκτίµηση των προσκλήσεων
για την καταβολή συνεισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 38
παράγραφος 1 έτσι ώστε να επαληθεύεται η δικαιολόγηση αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, πιστώνονται σε έναν
ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασµούς, που ανοίγονται στο
όνοµα της Επιτροπής και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της εσωτερικής συµφωνίας και του παρόντος
κανονισµού.
3. Η κατανοµή των πιστώσεων, όπως αυτή καθορίζεται στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και στην εσωτερική συµφωνία, εκτίθεται, προς ενηµέρωση, στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 7
Το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 4 της εσωτερικής συµφωνίας
προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών υλοποίησης που
αναλαµβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ. Χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές που θεσπίζονται µε
το άρθρο 9 της εσωτερικής συµφωνίας.
Οι πόροι αυτοί χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, για την ενίσχυση
των διοικητικών δυνατοτήτων της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αρµονική προετοιµασία και
εκτέλεση των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑ

Άρθρο 5
1.
Οι πόροι του ΕΤΑ συνίστανται, χρησιµοποιούνται και αποτελούν το αντικείµενο απόδοσης λογαριασµών σύµφωνα µε την αρχή
της διαφάνειας.
2.
Οι ετήσιες προβλέψεις αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταµιεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10 της εσωτερικής συµφωνίας,
καθώς και οι λογαριασµοί του ΕΤΑ που προβλέπονται στο άρθρο
96 του παρόντος κανονισµού, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑ

Άρθρο 6
1.

Οι πόροι του ΕΤΑ συνίστανται στα εξής ποσά:

Άρθρο 8
1. Ετησίως, και µέχρι τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο, η Επιτροπή εκδίδει και γνωστοποιεί στο Συµβούλιο την κατάσταση των
πληρωµών που προβλέπονται για το επόµενο οικονοµικό έτος,
καθώς και το χρονοδιάγραµµα των καταβολών συνεισφορών,
λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις τις οποίες η ΕΤΕπ της διαβιβάζει σύµφωνα µε το άρθρο 121 για τις πράξεις των οποίων ασκεί τη
διαχείριση, συµπεριλαµβανόµενων των επιδοτήσεων επιτοκίου.
Η Επιτροπή αιτιολογεί το ζητούµενο ποσό βάσει της δυνατότητάς
της να εκταµιεύσει πράγµατι τους προτεινόµενους πόρους. Η ΕΤΕπ
αιτιολογεί το ζητούµενο ποσό βάσει των επιχειρησιακών της
αναγκών. Το Συµβούλιο αποφαίνεται επί των ως άνω αιτιολογήσεων
καθώς και επί κάθε πρόσκλησης για καταβολή συνεισφορών,
σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που προβλέπονται στο
άρθρο 10 της εσωτερικής συµφωνίας και στο άρθρο 38 του παρόντος κανονισµού.
2. Για τα κονδύλια που µεταφέρονται ως υπόλοιπα από προγενέστερα ΕΤΑ στο 9ο ΕΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 6 οι συνεισφορές
κάθε κράτους µέλους υπολογίζονται κατ' αναλογία προς τη συνεισφορά τους στο αντίστοιχο ΕΤΑ.

α) το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 1 της εσωτερικής συµφωνίας·

3. Οι ετήσιες προβλέψεις συνεισφορών της Επιτροπής περιλαµβάνουν:

β) τα τυχόν υπόλοιπα πόρων προγενέστερων ΕΤΑ, τα οποία
βεβαιώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
β) της εσωτερικής συµφωνίας και ορίζονται στον τίτλο Ι του
µέρους ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού.

α) τις προβλέψεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, καθώς και τις αντίστοιχες της ΕΤΕπ·

2.
Τα έσοδα από τόκους επί των ποσών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και κατατίθενται στους εξουσιοδοτηµένους στην
Ευρώπη οργανισµούς πληρωµής που προβλέπονται στο άρθρο 37

β) τις εκτιµήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταµιεύσεων
για καθένα από τα τέσσερα έτη που έπονται εκείνου που αντιστοιχεί στην πρόσκληση καταβολής συνεισφορών, καθώς και τις
αντίστοιχες της ΕΤΕπ. Το χρονοδιάγραµµα των καταβολών
εγκρίνεται και επανεξετάζεται ετησίως από το Συµβούλιο.
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Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του ΕΤΑ τα οποία παρέχει η Επιτροπή
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας του προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων των
εκτιµήσεων των συνεισφορών για το τρέχον και το επόµενο οικονοµικό έτος, διατίθενται στο Συµβούλιο έως τις 15 Ιουνίου. Τα στοιχεία αυτά χρησιµεύουν ως βάση για την ενδιάµεση εκτίµηση των
αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταµιεύσεων.
4.
Εάν οι συνεισφορές δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση των
πραγµατικών αναγκών του ΕΤΑ κατά το δηµοσιονοµικό έτος αναφοράς, ενδεχόµενες συµπληρωµατικές καταβολές µπορούν να αποφασίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 4 της εσωτερικής συµφωνίας.
5.
Η καταβολή των συνεισφορών των κρατών µελών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 38.
ΤΙΤΛΟΣ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Η Επιτροπή µπορεί να µεταβιβάζει, στους κόλπους των υπηρεσιών
της, εξουσίες διαχείρισης πόρων του ΕΤΑ, υπό τους όρους που
τίθενται στον παρόντα κανονισµό και εντός των ορίων που καθορίζονται στην εκάστοτε πράξη µεταβίβασης. Οι εντολοδόχοι µπορούν
να ενεργούν µόνο εντός των ορίων των εξουσιών που τους ανατίθενται ρητά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 12
Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων
του ΕΤΑ µε αποκεντρωµένη διαχείριση στα κράτη ΑΚΕ υπό τους
όρους που προβλέπονται στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και κατ' εφαρµογή
ιδίως του καταµερισµού αρµοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο
57 της εν λόγω συµφωνίας και στα άρθρα 34, 35 και 36 του
παραρτήµατος IV της ίδιας συµφωνίας.
Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων
του ΕΤΑ µε αποκεντρωµένη διαχείριση στις ΥΧΕ υπό τους όρους
που προβλέπονται στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης και στα
µέτρα εφαρµογής της απόφασης αυτής.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, στην
εσωτερική συµφωνία, στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης και στα
µέτρα εφαρµογής της, η Επιτροπή µπορεί να εξασφαλίζει τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ µε συγκεντρωτική διαχείριση.
Σε ορισµένες συγκεκριµένες περιπτώσεις προβλεπόµενες στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, στην εσωτερική συµφωνία, στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης και στα µέτρα εφαρµογής της, η Επιτροπή µπορεί
να εξασφαλίζει και τη δηµοσιονοµική διαχείριση πόρων του ΕΤΑ σε
από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς.
Οι πόροι του ΕΤΑ µπορούν επίσης να συνδυάζονται µε πόρους
προερχόµενους από άλλες πηγές, µε σκοπό την επίτευξη κοινού
στόχου.

Άρθρο 10
Άρθρο 13

Απαγορεύεται στους δηµοσιονοµικούς παράγοντες, όπως αυτοί
ορίζονται στο κεφάλαιο 3, να λαµβάνουν κάθε µέτρο διαχείρισης
πόρων του ΕΤΑ από το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει
σύγκρουση µεταξύ των ιδίων συµφερόντων τους και των συµφερόντων της Κοινότητας. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο εµπλεκόµενος
δηµοσιονοµικός παράγων πρέπει να απέχει του µέτρου και να
αναφέρει το γεγονός στην αρµόδια αρχή.

1. Στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διαχείρισης, η Επιτροπή
αναλαµβάνει τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ
σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που παρατίθενται στις
παραγράφους 2, 3 και 4.

Άρθρο 11

α) επαληθεύουν τακτικά ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται µε
πόρους του ΕΤΑ έχουν εκτελεσθεί ορθώς·

1.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται για τις προτάσεις χρηµατοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 3 της εσωτερικής συµφωνίας, και για την επίσπευση
αυτών, η Επιτροπή καταθέτει προτάσεις χρηµατοδότησης που
αναφέρονται στην έγκριση των συνολικών ποσών που προορίζονται
για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 7 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ. Μετά την υιοθέτηση της πρότασης, η Επιτροπή µπορεί να
εκδώσει απόφαση χρηµατοδότησης βάσει της συνολικής έγκρισης.
2.
Οι προτάσεις χρηµατοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να αναφέρουν τους στόχους και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, το προεκτιµώµενο ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς.
Πρέπει επίσης να περιγράφουν τις δυνατότητες υλοποίησης των
δραστηριοτήτων, την προηγούµενη εµπειρία και τις προγενέστερες
αξιολογήσεις, καθώς και τον συντονισµό µε τους λοιπούς χορηγούς.

2.

Η Επιτροπή και τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ ή ΥΧΕ:

β) λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και των απατών, ασκούν δε διώξεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε σκοπό την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3. Για να εξασφαλίζεται ότι η χρήση των κονδυλίων γίνεται
σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες και εντός των ορίων των
αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τους κανόνες αυτούς, η
Επιτροπή εφαρµόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασµών και
µηχανισµούς δηµοσιονοµικών διορθώσεων που της επιτρέπουν να
αναλαµβάνει τις ευθύνες που της ανατίθενται από τη συµφωνία
ΑΚΕ-ΕΚ, ιδίως δε την ευθύνη κατά το άρθρο 34 παράγραφος 1 του
παραρτήµατος IV της εν λόγω συµφωνίας, σχετικά µε τον έλεγχο
των δαπανών που χρηµατοδοτούνται µε πόρους του ΕΤΑ, καθώς
και από την απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης, ιδίως δε µε τα άρθρα
20 και 32 αυτής.
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Η υλοποίηση από τα κράτη ΑΚΕ και από τις ΥΧΕ ενεργειών χρηµατοδοτούµενων µε πόρους του ΕΤΑ υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής, ο οποίος µπορεί να ασκείται είτε µε εκ των προτέρων
έγκριση είτε µε εκ των υστέρων έλεγχο είτε µε συνδυασµό των δύο
αυτών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας ΑΚΕΕΚ και της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης καθώς και µε τα µέτρα
εφαρµογής της τελευταίας.
4.
Σε συνάρτηση µε τον βαθµό αποκέντρωσης που συµφωνείται
στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και στην απόφαση υπερπόντιας
σύνδεσης και στα µέτρα εφαρµογής της, η Επιτροπή, κατά την
άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται από τη συµφωνία ΑΚΕΕΚ και την απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης, καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση της τήρησης, στα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ και
στις ΥΧΕ, της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που
προβλέπεται στο άρθρο 4, και ιδίως της προοδευτικής εφαρµογής
των ακολούθων κριτηρίων:
α) του πραγµατικού διαχωρισµού των καθηκόντων του διατάκτη
και του υπολόγου·
β) της ύπαρξης συστήµατος αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου
των διαχειριστικών πράξεων·
γ) διακριτών διαδικασιών απόδοσης λογαριασµών, οι οποίες να
εµφαίνουν τη γενοµένη χρήση των πόρων του ΕΤΑ·
δ) της ύπαρξης συστήµατος ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου,
δηµόσιου ή ιδιωτικού·
ε) διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων σύµφωνων µε τις αρχές
της διαφάνειας, της µη δηµιουργίας διακρίσεων και της αποφυγής των συγκρούσεων συµφερόντων·
στ) στην περίπτωση των συµβάσεων που εκτελούνται µε άµεση
αυτεπιστασία, κατά το άρθρο 80 παράγραφος 2 κατάλληλων
διατάξεων για τη διαχείριση και τον έλεγχο των λογαριασµών
πάγιων προκαταβολών και για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων του υπεύθυνου των πάγιων προκαταβολών και του υπολόγου·
Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή, µετά τη συναίνεση των δικαιούχων κρατών ΑΚΕ και ΥΧΕ, εντάσσει τις ενδεδειγµένες διατάξεις στις χρηµατοδοτικές συµφωνίες που προβλέπονται
στο άρθρο 51 παράγραφος 3.
Άρθρο 14
1.
Οσάκις η Επιτροπή χρησιµοποιεί τους πόρους ΕΤΑ κατά συγκεντρωτικό τρόπο, οι εκτελεστικές αρµοδιότητες ασκούνται είτε
άµεσα, από τις υπηρεσίες της, είτε έµµεσα από τρίτους, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου και των άρθρων
16 και 17.
2.
Η Επιτροπή δεν µπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που διαθέτει δυνάµει της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή
της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, οσάκις συνεπάγονται ευρύ
περιθώριο εκτίµησης δυνάµενο να αντανακλά πολιτικές επιλογές.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται ιδιαίτερα στις αποφάσεις χρηµατοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2.
Στις περιπτώσεις έµµεσης εκτέλεσης που προβλέπονται στην παράγραφο 3, οι ανατιθέµενες εκτελεστικές αρµοδιότητες πρέπει να είναι
επακριβώς καθορισµένες και ελεγχόµενες.
3.
Εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η
Επιτροπή µπορεί να αναθέτει καθήκοντα δηµόσιας αρχής, και ιδίως
καθήκοντα δηµοσιονοµικής διαχείρισης, σε:
α) εκτελεστικούς οργανισµούς, κατά το άρθρο 15·
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β) εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου
επιφορτισµένες µε δηµόσια υπηρεσία που προσφέρουν οικονοµικές εγγυήσεις επαρκείς για την εκτέλεση των καθηκόντων που
τους ανατίθενται στο πλαίσιο που περιγράφεται στην παρούσα
παράγραφο.
Εφόσον, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, πρόκειται
για προγράµµατα ή έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τα κράτη
µέλη ή τους εκτελεστικούς οργανισµούς τους, και µε σκοπό την
τήρηση των προτεραιοτήτων που τίθενται ανά χώρα στους στρατηγικούς σχεδιασµούς συνεργασίας του κεφαλαίου ΙΙΙ της εσωτερικής
συµφωνίας καθώς και στο άρθρο 20 της απόφασης υπερπόντιας
σύνδεσης, η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει στα κράτη µέλη ή στους
εκτελεστικούς οργανισµούς τους την ευθύνη της διαχείρισης των
κοινοτικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή µπορεί να παρέχει, από τους
πόρους του ΕΤΑ που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο α) σηµεία i) και ii) της εσωτερικής συµφωνίας, οικονοµική
αντιστάθµιση των διοικητικών εξόδων που επωµίζονται τα κράτη
µέλη.
Οι οργανισµοί ή οντότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β) πρώτο
εδάφιο, µπορούν να αναλαµβάνουν εκτελεστικές αρµοδιότητες,
µόνον εφόσον προκύπτει ότι η µεταβίβαση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων είναι η µέθοδος εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, βάσει εκ των προτέρων ανάλυσης, και εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της µη εφαρµογής διακρίσεων, η δε αναγνωρισιµότητα της συνεισφοράς της
Κοινότητας είναι πλήρως εγγυηµένη. Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες
που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να συνεπιφέρουν σύγκρουση συµφερόντων. Εάν από την ως άνω ανάλυση
προκύπτει ότι η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων αναδεικνύεται ως η
µέθοδος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η Επιτροπή ζητεί τη γνώµη της επιτροπής του
ΕΤΑ που προβλέπεται στο άρθρο 21 της εσωτερικής συµφωνίας,
πριν προβεί στην υλοποίησή της. Η επιτροπή του ΕΤΑ µπορεί να
εκφέρει γνώµη και επί της σκοπούµενης εφαρµογής των κριτηρίων
επιλογής.
Οι οικονοµικές εγγυήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) πρώτο
εδάφιο, εφαρµόζονται, ιδίως, ως προς την πλήρη ανάκτηση των
ποσών που τυχόν οφείλονται στην επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις έµµεσης εκτέλεσης που προβλέπονται στην
παράγραφο 3, οι οργανισµοί που αναλαµβάνουν εκτελεστικές αρµοδιότητες:
α) επαληθεύουν τακτικά ότι οι προς χρηµατοδότηση ενέργειες
έχουν εκτελεσθεί ορθώς·
β) λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και των απατών, ασκούν δε διώξεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µε σκοπό την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και των απολεσθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων ποσών.
5. Οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 3 και µε
τις οποίες ανατίθενται εκτελεστικές αρµοδιότητες περιλαµβάνουν
όλες τις ενδεδειγµένες διατάξεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας
των πραγµατοποιούµενων πράξεων, οπωσδήποτε δε:
α) ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο·
β) αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των διαχειριστικών πράξεων·
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γ) λογιστική των πράξεων αυτών και των διαδικασιών απόδοσης
λογαριασµών, η οποία να επιτρέπει τη διασφάλιση της καλής
χρησιµοποίησης των πόρων του ΕΤΑ και να αποδίδει µέσω των
λογαριασµών τον πραγµατικό βαθµό χρησιµοποίησής τους·
δ) διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων και παροχής επιχορηγήσεων
σύµφωνες µε τις διατάξεις των τίτλων IV και VΙ.
Η Επιτροπή µπορεί να αναγνωρίζει τη συµµόρφωση των συστηµάτων ελέγχου και λογιστικής, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης
συµβάσεων των εθνικών οργανισµών της παραγράφου 3 µε τους
δικούς της κανόνες, λαµβάνοντας υπόψη και τα ανεγνωρισµένα
διεθνή πρότυπα.

1.4.2003
Άρθρο 16

Στο πλαίσιο της διαχείρισης από κοινού µε διεθνείς οργανισµούς,
αυτοί εφαρµόζουν ως προς τη λογιστική, τον λογιστικό έλεγχο και
τον έλεγχο και την ανάθεση συµβάσεων, πρότυπα που προσφέρουν
εχέγγυα ισοδύναµα µε τα διεθνώς ανεγνωρισµένα πρότυπα. Η εκτέλεση από διεθνείς οργανισµούς ενεργειών χρηµατοδοτούµενων από
τους πόρους του ΕΤΑ υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής. Ο
έλεγχος αυτός ασκείται είτε µε εκ των προτέρων έγκριση είτε µε εκ
των υστέρων έλεγχο, είτε και µε συνδυασµό των δύο αυτών διαδικασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

6.
Η Επιτροπή αναλαµβάνει την εποπτεία, την αξιολόγηση και
τον έλεγχο της εκτέλεσης των καθηκόντων που ανατίθενται στους
οργανισµούς της παραγράφου 3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (ΟLAF) διαθέτει έναντι των ως άνω οργανισµών τις ίδιες εξουσίες όπως και έναντι των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί υιοθετούν τις διατάξεις που
είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των εσωτερικών
ερευνών εκ µέρους της ΟLAF. Κάθε πράξη των οργανισµών αυτών
κατά τη δηµοσιονοµική διαχείριση πόρων του ΕΤΑ, και ιδίως κάθε
απόφαση καθώς και κάθε συµβόλαιο που αυτοί συνάπτουν, πρέπει
να προβλέπει ρητά τους ίδιους ελέγχους µε εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 4.
7.
Η Επιτροπή δεν µπορεί να αναθέτει εκτελεστικές πράξεις, συµπεριλαµβανόµενης της πληρωµής και της είσπραξης, επί κονδυλίων
προερχόµενων από πόρους του ΕΤΑ, σε εξωτερικούς φορείς ή
οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουµένων των οργανισµών ή
φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) πρώτο
εδάφιο.

Τµήµα 1
Η αρχή του διαχωρισµού των καθηκόντων
Άρθρο 17
1. Τα καθήκοντα του διατάκτη και του υπόλογου διαχωρίζονται
και δεν συµβιβάζονται µεταξύ τους.
2. Εκτός εάν ορίζεται άλλως, οι αναφορές του παρόντος κανονισµού στον διατάκτη ή στον αρµόδιο διατάκτη, λογίζονται ως αναφορές στους διατάκτες της Επιτροπής, που ορίζονται στο τµήµα 2.
Οι αναφορές στον υπόλογο αφορούν τους υπόλογους της Επιτροπής που ορίζονται στο τµήµα 3.
Τµήµα 2
Ο διατάκτης

Καθήκοντα που είναι δυνατόν να ανατεθούν από την Επιτροπή,
µέσω σύµβασης, σε εξωτερικούς φορείς ή οργανισµούς ιδιωτικού
δικαίου, εκτός των οργανισµών ή φορέων που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο, είναι τα καθήκοντα τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης και τα διοικητικά, προπαρασκευαστικά
ή συνοδευτικά καθήκοντα που δεν συνεπάγονται ούτε άσκηση
δηµόσιας εξουσίας ούτε άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
εκτίµησης.

1. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εκτέλεσης των πράξεων που
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 η Επιτροπή ασκεί καθήκοντα διατάκτη.

Άρθρο 15

2. Η Επιτροπή επιλέγει τους υπαλλήλους του κατάλληλου επιπέδου στους οποίους µεταβιβάζει αρµοδιότητες διατάκτη, και καθορίζει το εύρος των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων καθώς και τη
δυνατότητα των εντολοδόχων να µεταβιβάζουν περαιτέρω τις αρµοδιότητές τους.

Οι εκτελεστικοί οργανισµοί είναι νοµικά πρόσωπα κοινοτικού
δικαίου που συστήνονται µε απόφαση της Επιτροπής και στα οποία
µπορούν να µεταβιβασθούν, εν όλω ή εν µέρει, για λογαριασµό της
Επιτροπής και µε την ευθύνη της, η διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ,
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου,
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των
εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα
καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων (1)
και ο καθορισµός όρων και διευθετήσεων για τη δηµιουργία και τη
λειτουργία τους.
(1) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

Άρθρο 18

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή διορίζει έναν εντεταλµένο διατάκτη ως
κύριο διατάκτη του ΕΤΑ. Ακόµη, καθορίζει τα καθήκοντά του σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης. Ο
κύριος διατάκτης µπορεί να µεταβιβάζει τις εκτελεστικές εξουσίες
του στο πλαίσιο του ΕΤΑ σε δευτερεύοντες διατάκτες.
4. Η κύρια και η δευτερεύουσα µεταβίβαση εξουσιών του
διατάκτη πραγµατοποιούνται µόνο σε υπαλλήλους που υπάγονται
στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή στο καθεστώς που εφαρµόζεται στο
λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων (εφεξής «Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης»).
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5.
Οι κανόνες αρµοδιότητας που θεσπίζονται στον παρόντα
τίτλο εφαρµόζονται για τους κύριους και τους δευτερεύοντες
διατάκτες. Οι κύριοι και οι δευτερεύοντες διατάκτες µπορούν να
ενεργούν µόνο εντός των ορίων που καθορίζονται στην πράξη
κύριας ή δευτερεύουσας µεταβίβασης. Κάθε απόφαση µεταβίβασης
αναφέρει τα όρια της µεταβίβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκειά της. Ο αρµόδιος κύριος ή δευτερεύων
διατάκτης µπορεί να συνεπικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους επιφορτισµένους µε την εκτέλεση, υπό την ευθύνη του κύριου διατάκτη,
ορισµένων πράξεων αναγκαίων για την εκτέλεση του ΕΤΑ και για
την απόδοση των λογαριασµών.
6.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει των παραγράφων 2,
3 και 5, κοινοποιούνται στους εντολοδόχους, στον υπόλογο, στον
εσωτερικό ελεγκτή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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1. Ο κύριος διατάκτης λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παραρτήµατος IV της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και των άρθρων 18 και 33 και των παραρτηµάτων
ΙΙ Α έως ΙΙ ∆ της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.
2. Ο κύριος διατάκτης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να
βεβαιωθεί ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί ή εδαφικοί διατάκτες
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται δυνάµει της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ιδίως δε του παραρτήµατος IV αυτής, καθώς και
δυνάµει της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης ή των µέτρων εφαρµογής της απόφασης αυτής. Σε στενή συνεργασία µε τον εθνικό
διατάκτη, λαµβάνει τις αποφάσεις δέσµευσης και τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που αποβαίνουν αναγκαία για την εξασφάλιση, από οικονοµική και τεχνική άποψη, της καλής εκτέλεσης των πράξεων.

Άρθρο 19
Ο διατάκτης στον οποίο εναπόκειται η διαχείριση των πόρων του
ΕΤΑ επωµίζεται τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών
σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
καθώς και τη διασφάλιση της νοµιµότητας και κανονικότητάς τους.

Άρθρο 20
1.
Για τη διαχείριση των δαπανών, ο κύριος και οι δευτερεύοντες
διατάκτες προβαίνουν στην ανάληψη υποχρεώσεων, στην εκκαθάριση των δαπανών, στην εντολή των πληρωµών και στις προπαρασκευαστικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την όλη διαδικασία
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων του ΕΤΑ.
2.
Η διαχείριση των εσόδων περιλαµβάνει τη σύνταξη των
προβλέψεων απαιτήσεων, τη βεβαίωση των δικαιωµάτων είσπραξης
και την έκδοση των ενταλµάτων είσπραξης. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, περιλαµβάνει και την παραίτηση από βεβαιωµένες απαιτήσεις.

Άρθρο 23
Οσάκις ο κύριος διατάκτης λαµβάνει γνώση προβληµάτων κατά τη
διεξαγωγή των διαδικασιών που έχουν σχέση µε τη διαχείριση των
πόρων του ΕΤΑ, πραγµατοποιεί µαζί µε τον εθνικό ή τον περιφερειακό διατάκτη κάθε χρήσιµη επαφή µε σκοπό την επανόρθωση
της κατάστασης, εφόσον δε συντρέχει περίπτωση, λαµβάνει όλα τα
αναγκαία µέτρα. Παραδείγµατος χάριν, εφόσον ο εθνικός ή περιφερειακός διατάκτης δεν εκπληρώνει ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ,
µπορεί να αντικαθίσταται προσωρινά από τον κύριο διατάκτη. Στην
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή είναι δυνατόν να λάβει οικονοµικό
αντάλλαγµα για την επιπλέον διοικητική επιβάρυνση που υφίσταται,
και τούτο µε χρέωση των πόρων που έχουν διατεθεί στο αντίστοιχο
κράτος ΑΚΕ.
Όλα τα µέτρα που λαµβάνει ο κύριος διατάκτης δυνάµει του
πρώτου εδαφίου, τα λαµβάνει εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
αντίστοιχου εθνικού ή περιφερειακού διατάκτη.

Άρθρο 24
Άρθρο 21
1.
Με την εξαίρεση των περιπτώσεων συγκεντρωτικής διαχείρισης, οι πράξεις που συνδέονται µε την εκτέλεση των προγραµµάτων ή έργων εκτελούνται από τον εθνικό ή τον περιφερειακό
διατάκτη, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 35 του παραρτήµατος
ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στα µέτρα εφαρµογής της απόφασης
υπερπόντιας σύνδεσης, σε στενή συνεργασία, στα κράτη ΑΚΕ, µε
τον προϊστάµενο της αντιπροσωπείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και
36 του εν λόγω παραρτήµατος.
2.
Ο προϊστάµενος της αντιπροσωπείας αποτελεί δευτερεύοντα
διατάκτη και υπάγεται, κατά την άσκηση των εξουσιών που του
έχουν µεταβιβασθεί, στον παρόντα κανονισµό. Λαµβάνει τις οδηγίες
και τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 36 του παραρτήµατος IV της
συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στα µέτρα εφαρµογής της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.

1. Ο κύριος διατάκτης, σύµφωνα µε τα κατ' ελάχιστον πρότυπα
που θεσπίζει η Επιτροπή και λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους
που σχετίζονται µε το διαχειριστικό περιβάλλον και µε τη φύση των
χρηµατοδοτούµενων ενεργειών, συγκροτεί την οργανωτική δοµή,
καθώς και τα συστήµατα και διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης και
ελέγχου που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του,
συµπεριλαµβανόµενων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαληθεύσεων
εκ των υστέρων. Πριν από την έγκριση µιας πράξης, υπάλληλοι
άλλοι από τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την πράξη επαληθεύουν
τις επιχειρησιακές και οικονοµικές πλευρές της. Η ανάληψη και η
επαλήθευση, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, µιας πράξης
αποτελούν διακριτά καθήκοντα.
2. Κάθε υπάλληλος υπεύθυνος για τον έλεγχο της διαχείρισης
των οικονοµικών πράξεων οφείλει να διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα. Τηρεί τον εκάστοτε κώδικα επαγγελµατικών
προτύπων που εκδίδεται από την Επιτροπή.
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3.
Κάθε υπάλληλος που συµµετέχει στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων, και ο οποίος εκτιµά ότι µια
απόφαση που ο προϊστάµενός του τού επιβάλλει να εφαρµόσει ή να
αποδεχθεί είναι παράτυπη ή αντίθετη προς τις αρχές της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή προς τους επαγγελµατικούς κανόνες
που οφείλει να ακολουθεί, ενηµερώνει εγγράφως τον κύριο
διατάκτη και, εφόσον αυτός δεν ενεργήσει, την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3. Σε περίπτωση απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας ικανής να βλάψει
τα συµφέροντα της Κοινότητας, ενηµερώνει την OLAF και τις αρχές
που ορίζονται από τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης.
Άρθρο 25
Ο κύριος διατάκτης αποδίδει στην Επιτροπή λογαριασµό για την
άσκηση των καθηκόντων του, µε τη µορφή ετήσιας έκθεσης
δραστηριοτήτων, η οποία συνοδεύεται από τα ενδεδειγµένα δηµοσιονοµικά και διαχειριστικά στοιχεία. Στην έκθεση αυτή, εµφαίνονται τα αποτελέσµατα των πράξεών του σε σύγκριση µε τους στόχους που του έχουν ανατεθεί, οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τις
πράξεις αυτές, η χρησιµοποίηση των πόρων που έχουν τεθεί στη
διάθεσή του και η λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής της Επιτροπής λαµβάνει γνώση της ετήσιας
έκθεσης δραστηριοτήτων καθώς και των λοιπών προσδιορισµένων
πληροφοριακών στοιχείων. Το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε
έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο περίληψη της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων που
αναφέρεται στο προηγηθέν έτος.
Τµ ήµα 3
Ο υπόλογος
Άρθρο 26
1.

Ο υπόλογος αναλαµβάνει:

α) την καλή εκτέλεση των πληρωµών, την είσπραξη των εσόδων
και την είσπραξη των βεβαιωµένων απαιτήσεων·
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3. Ο υπόλογος είναι ο µόνος αρµόδιος για τη διαχείριση χρηµατικών ποσών και αξιών. Φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξή τους.
Άρθρο 27
Ο υπόλογος διορίζεται από την Επιτροπή. Για την άσκηση των
καθηκόντων του, µπορεί να µεταβιβάσει ορισµένα από τα καθήκοντά του σε υπαλλήλους υπαγόµενους στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης, οι οποίοι τίθενται υπό τη διοικητική ευθύνη
του. Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους εντολοδόχους προσδιορίζονται στην πράξη µεταβίβασης.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται στους εντολοδόχους, στον κύριο διατάκτη, στον εσωτερικό ελεγκτή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τµήµα 4
Οι εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί πληρωµής
Άρθρο 28
Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών του άρθρου 37 παράγραφοι 1 και 4 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή των
µέτρων εφαρµογής της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, ο υπόλογος ανοίγει λογαριασµούς σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των
κρατών ΑΚΕ ή των ΥΧΕ, για τις πληρωµές σε εθνικό νόµισµα των
κρατών ΑΚΕ ή σε τοπικό νόµισµα των ΥΧΕ, και σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των κρατών µελών για τις πληρωµές σε ευρώ ή σε
άλλα νοµίσµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 2 του
παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, τα χρηµατικά ποσά που
είναι κατατεθειµένα στους λογαριασµούς των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων των κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ δεν είναι τοκοφόρα και τα
ιδρύµατα αυτά δεν λαµβάνουν αµοιβή για τις υπηρεσίες τους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 της εσωτερικής συµφωνίας,
οι καταθέσεις σε λογαριασµούς χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στα
κράτη µέλη αποφέρουν τόκους και οι τόκοι αυτοί πιστώνονται στον
λογαριασµό που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

β) την προετοιµασία και την παρουσίαση των δηµοσιονοµικών
καταστάσεων και των καταστάσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 100 και 101·

Άρθρο 29

γ) την τήρηση της λογιστικής·
i) των διατιθέµενων πόρων του άρθρου 6· εξαιρουµένης της
επενδυτικής διευκόλυνσης και των επιδοτήσεων επιτοκίου·
ii) των αναλήψεων υποχρεώσεων του άρθρου 51·
iii) των πληρωµών, εσόδων και απαιτήσεων·

Οι σχέσεις µεταξύ Επιτροπής και εξουσιοδοτηµένων οργανισµών
πληρωµής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 37 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή στα µέτρα εφαρµογής της
απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, αποτελούν το αντικείµενο συµβάσεων. Αντίγραφα των συµβάσεων, µόλις αυτές υπογραφούν,
αποστέλλονται προς ενηµέρωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) τον καθορισµό, σύµφωνα µε τον τίτλο VΙI, των λογιστικών
κανόνων και µεθόδων, καθώς και του λογιστικού σχεδίου·

Άρθρο 30

ε) τον καθορισµό και την επικύρωση των λογιστικών συστηµάτων,
καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την επικύρωση των
συστηµάτων που καθορίζονται από τον κύριο διατάκτη και
προορίζονται να παράσχουν ή να αιτιολογήσουν τα λογιστικά
στοιχεία·
στ) τη διαχείριση του ταµείου.

1. Από τους ειδικούς λογαριασµούς που ανοίγονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 40 παράγραφος 3 η Επιτροπή µεταφέρει τα ποσά
που είναι αναγκαία για την τροφοδότηση των λογαριασµών που
ανοίγονται στο όνοµά της δυνάµει του άρθρου 28. Οι µεταφορές
των ποσών αυτών πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τις ταµειακές
ανάγκες για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων.

2.
Ο υπόλογος λαµβάνει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για
την κατάρτιση λογαριασµών που να αποδίδουν πιστά τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ, από τον κύριο διατάκτη και
από την ΕΤΕπ, οι οποίοι, καθένας από την πλευρά του, εγγυώνται
την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών.

2. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την κατανοµή των
αναλήψεων από τους ειδικούς λογαριασµούς του άρθρου 40
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο κατά τρόπο που να διατηρεί την
κατανοµή των ποσών των λογαριασµών αυτών σύµφωνα µε την αναλογία συνεισφοράς των κρατών µελών στο ΕΤΑ.
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Άρθρο 31
Οι υπογραφές των µονίµων και λοιπών υπαλλήλων της Επιτροπής
που είναι εξουσιοδοτηµένοι για την πραγµατοποίηση των πράξεων
επί των λογαριασµών του ΕΤΑ κατατίθενται στις εµπλεκόµενες
τράπεζες κατά τη στιγµή του ανοίγµατος των λογαριασµών ή, για
όσους µονίµους και λοιπούς υπαλλήλους εξουσιοδοτούνται εκ των
υστέρων, κατά τον διορισµό τους. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται
και για την κατάθεση των υπογραφών των εθνικών και περιφερειακών διατακτών και των από αυτούς εξουσιοδοτούµενων για τις
πράξεις επί των λογαριασµών των εξουσιοδοτηµένων οργανισµών
πληρωµής στα κράτη ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ, εφόσον δε συντρέχει περίπτωση, και επί των λογαριασµών που ανοίγονται στα κράτη µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Τµ ήµα 1
Γενικοί κανόνες
Άρθρο 32
1.
Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων πειθαρχικών µέτρων, ο κύριος
διατάκτης και οι δευτερεύοντες διατάκτες µπορούν ανά πάσα
στιγµή να στερηθούν, προσωρινά ή οριστικά, της κύριας ή δευτερεύουσας εντολής τους από την αρχή που τους έχει διορίσει.
2.
Με την επιφύλαξη ενδεχόµενων πειθαρχικών µέτρων, οι υπόλογοι µπορούν ανά πάσα στιγµή να παυθούν, προσωρινά ή οριστικά, των καθηκόντων τους από την Επιτροπή.
Άρθρο 33
1.
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν προδικάζουν την
ποινική ευθύνη που θα µπορούσαν να υπέχουν οι υπάλληλοι του
άρθρου 32 υπό τους όρους που προβλέπονται στην εφαρµοστέα
εθνική νοµοθεσία, καθώς και στις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την καταπολέµηση των περιπτώσεων διαφθοράς στις
οποίες εµπλέκονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών µελών.
2.
Η ευθύνη προς χρηµατική αποζηµίωση και η πειθαρχική
ευθύνη κάθε διατάκτη ή υπολόγου αναλαµβάνονται υπό τους
όρους που προβλέπονται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 34, 35 ή 36
του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση απάτης, δωροδοκίας ή
οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας ικανής να βλάψει τα
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, η OLAF και οι αρχές που
ορίζονται από τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης επιλαµβάνονται του ζητήµατος.
Τµ ήµα 2
Κανόνες εφαρµοζόµενοι στους διατάκτες
Άρθρο 34
Κάθε διατάκτης αναλαµβάνει την ευθύνη προς χρηµατική αποζηµίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης, οι οποίοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος µπορεί
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να υποχρεωθεί να επανορθώσει, εν όλω ή εν µέρει, τη βλάβη που
υπέστη η Κοινότητα λόγω σοβαρών προσωπικών του παραπτωµάτων κατά την άσκηση ή στο πλαίσιο των καθηκόντων του, και συγκεκριµένα οσάκις βεβαιώνει δικαιώµατα είσπραξης, εκδίδει εντάλµατα είσπραξης, αναλαµβάνει δαπάνη ή υπογράφει ένταλµα
πληρωµής χωρίς να συµµορφώνεται µε τον παρόντα δηµοσιονοµικό
κανονισµό. Το ίδιο ισχύει και οσάκις, λόγω βαρέος παραπτώµατος,
αµελεί να συντάξει πράξη σύστασης απαίτησης, αµελεί ή καθυστερεί, αδικαιολόγητα, να εκδώσει ένταλµα είσπραξης, ή αµελεί ή
καθυστερεί, αδικαιολόγητα, να εκδώσει ένταλµα πληρωµής, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα την αστική ευθύνη της Επιτροπής έναντι τρίτων.

Άρθρο 35
1. Οσάκις ο κύριος ή ο δευτερεύων διατάκτης θεωρεί ότι απόφαση για την οποία είναι αρµόδιος εµπεριέχει παρατυπίες ή αντιβαίνει προς τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, οφείλει
να το αναφέρει εγγράφως στην εξουσιοδοτούσα αρχή. Εάν η εξουσιοδοτούσα αρχή δώσει εγγράφως και αιτιολογηµένως παραγγελία
για την έκδοση της ως άνω απόφασης στον κύριο ή στον δευτερεύοντα διατάκτη, αυτοί απαλλάσσονται της ευθύνης τους.
2. Σε περίπτωση δευτερεύουσας εντολής, στους κόλπους µιας
υπηρεσίας, ο κύριος διατάκτης παραµένει υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων συστηµάτων εσωτερικής
διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και για την επιλογή του δευτερεύοντος διατάκτη.
3. Για τον εντοπισµό τυχόν οικονοµικής παρατυπίας στο πλαίσιο
του ΕΤΑ και των ενδεχόµενων συνεπειών της, η Επιτροπή συγκροτεί
ειδική αρχή, σύµφωνα µε τον γενικό δηµοσιονοµικό κανονισµό. Σε
ό,τι αφορά τη διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ από την Επιτροπή, η
ως άνω αρχή επιλαµβάνεται υπό τους όρους που προβλέπονται
στους κανόνες εφαρµογής του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.
Με βάση τη γνώµη της αρχής αυτής, η Επιτροπή αποφασίζει την
κίνηση διαδικασίας µε σκοπό τον προσδιορισµό της πειθαρχικής
ευθύνης ή της ευθύνης προς χρηµατική αποζηµίωση. Εάν η αρχή
έχει εντοπίσει προβλήµατα στα συστήµατα, διαβιβάζει στον κύριο
διατάκτη και στον εσωτερικό ελεγκτή έκθεση συνοδευόµενη από
συστάσεις.

Τµήµα 3
Κανόνες εφαρµοζόµενοι στους υπολόγους

Άρθρο 36
Ο υπόλογος αναλαµβάνει πειθαρχική ευθύνη ή την ευθύνη προς
χρηµατική αποζηµίωση υπό τους όρους και κατά τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Συνιστούν ιδίως παράπτωµα δυνάµενο να επισύρει την ευθύνη του:
α) η απώλεια ή η φθορά χρηµάτων, αξιών και εγγράφων των
οποίων έχει τη φύλαξη·
β) η µη προσήκουσα µεταβολή τραπεζικών λογαριασµών ή τρεχούµενων ταχυδροµικών λογαριασµών·
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γ) η διενέργεια εισπράξεων ή πληρωµών που δεν είναι σύµφωνες µε
τα αντίστοιχα εντάλµατα είσπραξης ή πληρωµής·
δ) η παράλειψη είσπραξης των οφειλόµενων εσόδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τµ ήµα 1
Απόδοση των πόρων του ΕΤΑ
Άρθρο 37
Τα έσοδα του ΕΤΑ συνίστανται από τις εκ µέρους των κρατών
µελών καταβολές, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την εσωτερική συµφωνία και µε τον παρόντα κανονισµό, από τα έσοδα που
προκύπτουν από τα χρηµατικά ποσά τα κατατεθειµένα σύµφωνα µε
το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, και από
οποιοδήποτε άλλο ποσό του οποίου την αποδοχή αποφασίζει το
Συµβούλιο.
Άρθρο 38
1.
Οι ετήσιες συνεισφορές των κρατών µελών αποφασίζονται
από το Συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής και µε την ειδική
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της εσωτερικής συµφωνίας, και κατανέµονται σε τρεις δόσεις απαιτητές σύµφωνα µε τις
ακόλουθες διαδικασίες.
2.
Η πρόταση για την πρώτη δόση συνεισφορών το επόµενο
έτος υποβάλλεται από την Επιτροπή ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Το Συµβούλιο
αποφασίζει για τη δόση αυτή το αργότερο µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και τα κράτη µέλη καταβάλλουν τις οφειλόµενες
συνεισφορές το αργότερο µέχρι τις 21 Ιανουαρίου του επόµενου
έτους.
Η πρόταση για τη δεύτερη δόση του τρέχοντος έτους υποβάλλεται
από την Επιτροπή ταυτόχρονα µε την κοινοποίηση που αναφέρεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Το Συµβούλιο αποφασίζει για τη δόση
αυτή το αργότερο εντός 21 ηµερολογιακών ηµερών έπειτα από την
παρουσίαση της πρότασής της από την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη
καταβάλλουν τις οφειλόµενες συνεισφορές µε τη δόση αυτή το
αργότερο εντός 21 ηµερολογιακών ηµερών έπειτα από την ηµεροµηνία κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε η απόφαση του Συµβουλίου.
Η πρόταση για την τρίτη δόση του τρέχοντος έτους υποβάλλεται
από την Επιτροπή έως τις 10 Οκτωβρίου. Το Συµβούλιο αποφασίζει για τη δόση αυτή το αργότερο εντός 21 ηµερολογιακών ηµερών
έπειτα από την παρουσίαση της πρότασής της από την Επιτροπή.
Τα κράτη µέλη καταβάλλουν τις οφειλόµενες συνεισφορές µε τη
δόση αυτή το αργότερο εντός 21 ηµερολογιακών ηµερών έπειτα
από την ηµεροµηνία κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε η απόφαση του Συµβουλίου.
Οι συµπληρωµατικές συνεισφορές για κάθε οικονοµικό έτος, για τις
οποίες αποφασίζει το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 4 της εσωτερικής συµφωνίας, είναι απαιτητές και πραγµατοποιούνται, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει άλλως, το συντοµότερο δυνατόν, εντός προθεσµίας που καθορίζεται στην απόφαση µε την οποία ζητούνται οι συνεισφορές αυτές, και η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
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3. Σε κάθε δόση συνεισφορών που προτείνεται από την Επιτροπή
και αποφασίζεται από το Συµβούλιο προσδιορίζεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 1:
α) το ποσό συνεισφορών που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση των
πράξεων του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής·
β) το ποσό συνεισφορών που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση των
πράξεων του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, συµπεριλαµβανόµενων των επιδοτήσεων επιτοκίου.
4. Τα ποσά που πρέπει να καταβάλλει κάθε κράτος µέλος τα
οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι ανάλογα προς τις συνεισφορές του εν λόγω κράτους µέλους στο ΕΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εσωτερικής συµφωνίας και
εµφαίνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, και τούτο
για καθένα από τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 39
Τα µέρη Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται µόνο για
τα έσοδα που εισπράττονται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου
40.
Άρθρο 40
1.

Οι συνεισφορές των κρατών µελών εκφράζονται σε ευρώ.

2. Κάθε κράτος µέλος καταβάλλει το ποσό της συνεισφοράς του
σε ευρώ.
3. Οι συνεισφορές, σε ό,τι αφορά ποσά που οφείλονται στην
Επιτροπή κατά το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α), πιστώνονται από κάθε κράτος µέλος σε ειδικό λογαριασµό που φέρει την
ένδειξη «Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ανάπτυξης» και ανοίγεται στην εκδοτική τράπεζα του εν
λόγω κράτους µέλους ή σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που αυτό
υποδεικνύει. Τα ποσά των συνεισφορών παραµένουν στον ειδικό
λογαριασµό µέχρις ότου καταστούν αναγκαία για την πραγµατοποίηση των πληρωµών που προβλέπονται στο άρθρο 37 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ή στα µέτρα εφαρµογής της
απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.
Σε ό,τι αφορά ποσά οφειλόµενα στην ΕΤΕπ κατά το άρθρο 38
παράγραφος 2 στοιχείο β), οι συνεισφορές πιστώνονται από κάθε
κράτος µέλος σε λογαριασµό που ανοίγεται στην ΕΤΕπ στο όνοµα
καθενός από τα κράτη µέλη, και σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς
κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 122.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή παρέχει κάθε ενδεδειγµένη
τεχνική συνδροµή κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του Συµβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 38.
4. Εάν οι δόσεις συνεισφορών που καθίστανται απαιτητές κατά
το παρόν άρθρο δεν καταβάλλονται εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 το αντίστοιχο κράτος
µέλος υποχρεούται σε καταβολή τόκων επί του µη καταβληθέντος
ποσού. Το σχετικό επιτόκιο επιβαρύνεται κατά δύο µονάδες πάνω
από το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για
τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης, κατά την πρώτη εργάσιµη
ηµέρα του µηνός εντός του οποίου οφείλεται το ποσό, όπως αυτό
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σειρά C, την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα της ηµεροµηνίας
απαίτησης. Το επιτόκιο αυτό προσαυξάνεται κατά 0,25 % ανά µήνα
υπερηµερίας. Ο τόκος αυτός είναι καταβλητέος για όλη την
περίοδο υπερηµερίας και υπολογίζεται από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα µετά την προθεσµία πληρωµής της δόσης, η οποία
καθορίζεται στο άρθρο 38.
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Σε ό,τι αφορά τα οφειλόµενα στην Επιτροπή ποσά που αναφέρονται
στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα ποσά των τόκων υπερηµερίας πιστώνονται σε έναν από τους λογαριασµούς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
Σε ό,τι αφορά οφειλόµενα στην ΕΤΕπ ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα ποσά των ως άνω τόκων
υπερηµερίας πιστώνονται στην ΕΤΕπ.
5.
Κατά τη λήξη της ισχύος του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου
που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, το µέρος
των συνεισφορών που τα κράτη µέλη έχουν ακόµη υποχρέωση να
καταβάλουν σύµφωνα µε το άρθρο 38 ζητείται από την Επιτροπή,
ανάλογα µε τις ανάγκες, υπό τους όρους που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό.
Τµ ήµα 2
Πρόβλεψη απαίτησης
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2. Η Επιτροπή προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους οφείλονται στις Κοινότητες τόκοι υπερηµερίας.
Τµήµα 5
Εντολή είσπραξης
Άρθρο 44
1. Εντολή είσπραξης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος
διατάκτης παραγγέλλει στον υπόλογο, µε την έκδοση εντάλµατος
είσπραξης, να εισπράξει απαίτηση την οποία έχει βεβαιώσει.
2. Με την επιφύλαξη των ευθυνών των κρατών ΑΚΕ ή των ΥΧΕ,
η Επιτροπή µπορεί να επισηµοποιήσει τη βεβαίωση µιας απαίτησης
έναντι και προσώπων, πέραν των ως άνω κρατών, µε απόφαση η
οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο µε βάση τις ίδιες προϋποθέσεις
όπως αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 256 της συνθήκης.

Άρθρο 41
Κάθε µέτρο ή κατάσταση δυνάµενη να δηµιουργήσει ή να µεταβάλει
µιαν απαίτηση που οφείλεται στο ΕΤΑ, φέρεται δε σε γνώση της
Επιτροπής απευθείας ή από τον εθνικό διατάκτη, πρέπει προηγουµένως να αποτελέσει το αντικείµενο πρόβλεψης απαίτησης εκ µέρους
του αρµόδιου διατάκτη. Οι προβλέψεις αυτού του είδους διαβιβάζονται στον υπόλογο προς καταχώρηση. Αναφέρουν δε τη φύση
και τον λογιστικό καταλογισµό του εσόδου, καθώς και, ενόσω
τούτο είναι δυνατόν, την εκτίµηση του ύψους του ποσού και την
ταυτότητα του οφειλέτη. Κατά τη σύσταση πρόβλεψης απαίτησης,
ο αρµόδιος διατάκτης επαληθεύει:
α) την ακρίβεια του λογιστικού καταλογισµού·
β) την κανονικότητα και τη συµµόρφωση της πρόβλεψης
απαίτησης προς τις διατάξεις που εφαρµόζονται για τη διαχείριση του ΕΤΑ, καθώς και προς όλες τις πράξεις που εκδίδονται
κατ' εφαρµογή των διατάξεων αυτών και των αρχών της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 4.
Τµ ήµα 3

Άρθρο 45
Κάθε απαίτηση που προσδιορίζεται ως βεβαία, εκκαθαρισµένη και
απαιτητή στο πλαίσιο της χρησιµοποίησης των πόρων του ΕΤΑ
πρέπει να βεβαιώνεται µε ένταλµα είσπραξης προς τον υπόλογο,
του οποίου έπεται χρεωστικό σηµείωµα προς τον οφειλέτη· και τα
δύο αυτά έγγραφα συντάσσονται από τον αρµόδιο διατάκτη. Το
ένταλµα είσπραξης συνοδεύεται από δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα βεβαιωθέντα δικαιώµατα. Κατά την έκδοση του εντάλµατος είσπραξης, ο αρµόδιος διατάκτης βεβαιώνεται για:
α) την ακρίβεια του λογιστικού καταλογισµού·
β) την κανονικότητα και τη συµµόρφωση του εντάλµατος είσπραξης προς τις κείµενες διατάξεις·
γ) τη κανονικότητα των δικαιολογητικών εγγράφων·
δ) την ακρίβεια του προσδιορισµού της ταυτότητας του οφειλέτη·
ε) την καταληκτική ηµεροµηνία είσπραξης·

Βεβαίωση απαίτησης

στ) την εφαρµογή των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 4·

Άρθρο 42

ζ) την ακρίβεια του ποσού προς είσπραξη και του αντίστοιχου
νοµίσµατος.

Βεβαίωση µιας απαίτησης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος
διατάκτης:
α) επαληθεύει την ύπαρξη των οφειλών του οφειλέτη·

Τα ως άνω εντάλµατα είσπραξης αποτελούν το αντικείµενο
καταχώρησης εκ µέρους του υπολόγου.

β) προσδιορίζει ή επαληθεύει την υπόσταση και το ποσό της
οφειλής·

Τµήµα 6

γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η οφειλή καθίσταται
απαιτητή.

Είσπραξη

Τµ ήµα 4

Άρθρο 46

Η αρχή της ανάκτησης

1. Ο υπόλογος αναλαµβάνει την εκτέλεση των ενταλµάτων είσπραξης δεόντως συντεταγµένων από τον αρµόδιο διατάκτη. Υποχρεούται να επιδεικνύει επιµέλεια προς εξασφάλιση της είσπραξης
των πόρων του ΕΤΑ κατά τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στα
εντάλµατα είσπραξης, και να µεριµνά για τη διαφύλαξη των σχετικών δικαιωµάτων των Κοινοτήτων.

Άρθρο 43
1.

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται.
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2.
Εάν εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο ένταλµα είσπραξης δεν έχει πραγµατοποιηθεί η είσπραξη, ο υπόλογος ενηµερώνει τον αρµόδιο διατάκτη, και κινεί αµελλητί τη διαδικασία
ανάκτησης µε κάθε νόµιµο µέσο, συµπεριλαµβανόµενου, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, του συµψηφισµού. Στην περίπτωση που αυτό
δεν είναι εφικτό, ο υπόλογος επιβάλλει απόφαση είσπραξης την
οποία εξασφαλίζει είτε σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 2
είτε κατόπιν προσφυγής σε δικαστήριο.
3.
Ο υπόλογος προβαίνει σε είσπραξη κατά συµψηφισµό, και
κατά το οφειλόµενο ποσό, των απαιτήσεων του ΕΤΑ ή των Κοινοτήτων έναντι οφειλέτη ο οποίος είναι ο ίδιος κάτοχος απαίτησης
βεβαίας, εκκαθαρισµένης και απαιτητής έναντι του ΕΤΑ ή των Κοινοτήτων.
4.
Στο πλαίσιο των συµβάσεων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία
κατά τον τίτλο V, και σε περίπτωση µη είσπραξης εντός των προθεσµιών που προβλέπονται για τις απαιτήσεις του ΕΤΑ έναντι του
εθνικού διατάκτη µέσω των οργανισµών και υπηρεσιών του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του εµπλεκόµενου κράτους
ΑΚΕ ή της υπερπόντιας χώρας ή εδάφους, ο αρµόδιος διατάκτης
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε σκοπό την πραγµατική επιστροφή των οφειλόµενων ποσών, συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, την εκ µέρους του κύριου διατάκτη διακοπή
της προσφυγής στις συµβάσεις αυτού του είδους υπέρ του εµπλεκόµενου κράτους ΑΚΕ ή της υπερπόντιας χώρας ή εδάφους.

Άρθρο 47
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Τµήµα 2

Ανάληψη δαπάνης: αρχές και ορισµοί

Άρθρο 49
Η ανάληψη µιας δαπάνης έπεται απόφασης χρηµατοδότησης που
εκδίδεται από την Επιτροπή ή από τις αρχές στις οποίες η Επιτροπή
µεταβιβάζει αρµοδιότητες.

Άρθρο 50
1. Η δηµοσιονοµική δέσµευση της Επιτροπής στο πλαίσιο
ανάληψης δαπάνης έγκειται στην πράξη κράτησης των πόρων που
είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση µεταγενέστερων πληρωµών προς
εκπλήρωση της αντίστοιχης νοµικής δέσµευσης.
Νοµική δέσµευση της Επιτροπής στο πλαίσιο ανάληψης δαπάνης
είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος διατάκτης δηµιουργεί έναντι
τρίτων υποχρέωση από την οποία µπορεί να προκύψει δαπάνη
βαρύνουσα το ΕΤΑ.
Η δηµοσιονοµική δέσµευση και η νοµική δέσµευση αναλαµβάνονται
από τον ίδιο διατάκτη. Παρέκκλιση από τον κανόνα αυτόν είναι
δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν πρόκειται για διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, κατά την
έννοια της παραγράφου 4, για τις οποίες οι δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις κατανέµονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3·

1.
Οσάκις ο αρµόδιος διατάκτης προτίθεται να παραιτηθεί από
την είσπραξη βεβαιωθείσας απαίτησης, βεβαιώνεται ότι η παραίτηση
είναι κανονική και σύµφωνη µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν εκ των προτέρων τεθεί προς τούτο
από την Επιτροπή. Η απόφαση παραίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί να µεταβιβάσει το
δικαίωµα απόφασης µόνο υπό τους όρους που καθορίζονται από
την Επιτροπή µε βάση τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2. Η δηµοσιονοµική δέσµευση της Επιτροπής είναι µεµονωµένη
εφόσον ο δικαιούχος της δαπάνης και το ποσό της δαπάνης έχουν
προσδιορισθεί.

2.
Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών,
και σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Η δηµοσιονοµική δέσµευση της Επιτροπής είναι συνολική εφόσον
τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον
χαρακτηρισµό της µεµονωµένης δέσµευσης δεν έχει προσδιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

3. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις για τις διοικητικές δαπάνες
της Επιτροπής µπορούν να κατανέµονται σε περισσότερα του ενός
οικονοµικά έτη, µε ετήσιες δόσεις. Οι αντίστοιχες νοµικές δεσµεύσεις µνηµονεύουν την κατανοµή αυτή.

ΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Τµ ήµα 1
Γενικές διατάξεις

β) όταν συνολικές δεσµεύσεις αφορούν συµφωνίες χρηµατοδότησης κατά το άρθρο 51 παράγραφος 3.

4. Ως διοικητικές δαπάνες κατά την έννοια της παραγράφου 1
στοιχείο α) τρίτο εδάφιο, νοούνται:
α) οι δαπάνες οι σχετικές µε τους ανθρώπινους πόρους εκτός των
σχετικών µε το κανονικό προσωπικό·
β) οι δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης·

Άρθρο 48
1.
Κάθε δαπάνη αποτελεί το αντικείµενο ανάληψης, εκκαθάρισης, εντολής πληρωµής και πληρωµής.
2.
Οι αποφάσεις και οι διαδικασίες για ανάληψη δαπανών,
εκκαθάριση, εντολή πληρωµής και πληρωµή από την Επιτροπή
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

γ) τα έξοδα αποστολής·
δ) τα έξοδα παραστάσεως·
ε) τα έξοδα συσκέψεων·
στ) τα έξοδα εξωτερικής διερµηνείας ή/και µετάφρασης·
ζ) τα έξοδα τα σχετικά µε ανταλλαγές υπαλλήλων·
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η) τα ποσά επαναλαµβανόµενων ενοικιάσεων κινητών και ακινήτων·
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γ) για την τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

θ) οι διάφορες ασφαλίσεις·
ι) τα έξοδα καθαριότητας και συντήρησης·
ια) τα έξοδα χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών·
ιβ) τα έξοδα χρήσης νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος·

Τµήµα 3
Ανάληψη δαπάνης κατά τη συγκεντρωτική διαχείριση

ιγ) οι δαπάνες οι σχετικές µε περιοδικές εκδόσεις.
Άρθρο 51

Άρθρο 53

1.
Ο αρµόδιος διατάκτης οφείλει να προβαίνει εκ των προτέρων
σε δηµοσιονοµική δέσµευση, πριν αναλάβει νοµική δέσµευση της
Επιτροπής έναντι τρίτων.

1. Στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής διαχείρισης και της από
κοινού διαχείρισης των πόρων του ΕΤΑ από την Επιτροπή, η
ανάληψη των δαπανών υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος
τµήµατος.

2.
Συνεπιφέρουν δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις της Επιτροπής οι
αποφάσεις χρηµατοδότησης που λαµβάνει η Επιτροπή σύµφωνα µε
τις διατάξεις της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ή της απόφασης υπερπόντιας
σύνδεσης, οι οποίες την εξουσιοδοτούν να χορηγεί χρηµατοδοτική
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΑ.
3.

Νοµική δέσµευση της Επιτροπής συνιστά:

α) µια χρηµατοδοτική συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής, ενεργούσας
εξ ονόµατος της Κοινότητας, και του ή των δικαιούχων κρατών
ΑΚΕ ή των ΥΧΕ, ή των οργανισµών που αυτές υποδεικνύουν·
β) µια σύµβαση ή µια συµφωνία επιχορήγησης µεταξύ της Επιτροπής και οργανισµών δηµοσίου δικαίου, εθνικού ή διεθνούς,
ή φυσικών ή νοµικών προσώπων που αναλαµβάνουν την υλοποίηση των ενεργειών.
4.
Κάθε συµφωνία χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε σύµβαση ή
συµφωνία επιχορήγησης οφείλουν να προβλέπουν ρητά την εξουσία
ελέγχου της Επιτροπής, της OLAF και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
βάσει παραστατικών και επιτόπου, όλων των αντισυµβαλλόµενων
και υπεργολάβων που έχουν τύχει χρηµατοδότησης από τους
πόρους του ΕΤΑ.
Άρθρο 52
Κατά την έγκριση δηµοσιονοµικής δέσµευσης, ο αρµόδιος
διατάκτης βεβαιώνεται για:
α) την ακρίβεια του λογιστικού καταλογισµού·
β) τη διαθεσιµότητα των πόρων·
γ) τη συµµόρφωση της δαπάνης προς τις εφαρµοστέες διατάξεις,
ιδίως εκείνες της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, της εσωτερικής συµφωνίας, του παρόντος κανονισµού και κάθε πράξης που εκδίδεται για την εκτέλεση των
διατάξεων αυτών·

2. Οι µεµονωµένες νοµικές δεσµεύσεις που αναφέρονται σε
µεµονωµένες δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από την
Επιτροπή πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους Ν, όπου έτος Ν
είναι αυτό κατά τη διάρκεια του οποίου ανελήφθησαν οι µεµονωµένες δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 50 παράγραφος 3.
Οι συνολικές δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις καλύπτουν κατά γενικό
κανόνα το συνολικό κόστος των αντίστοιχων µεµονωµένων νοµικών
δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται από την Επιτροπή µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου του έτους N+1, όπου έτος Ν είναι εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου ανελήφθησαν οι µεµονωµένες δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 50
παράγραφος 3.
Ωστόσο, οσάκις πρόκειται για την εφαρµογή των συνολικών
δεσµεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3, οι
αντίστοιχες µεµονωµένες συµβάσεις και συµφωνίες συνάπτονται από
την Επιτροπή το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία της δηµοσιονοµικής δέσµευσης. Οι µεµονωµένες συµβάσεις και συµφωνίες
που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο και την αξιολόγηση µπορούν
να συναφθούν µεταγενέστερα.
Κατά την εκπνοή των περιόδων που αναφέρονται στα δύο πρώτα
εδάφια, το µη εκτελεσθέν υπόλοιπο αυτών των δηµοσιονοµικών
δεσµεύσεων αποδεσµεύεται από τον αρµόδιο διατάκτη.
3. Η έγκριση καθεµιάς από τις µεµονωµένες νοµικές δεσµεύσεις
της Επιτροπής, στη συνέχεια συνολικής δέσµευσης, αποτελεί, πριν
από την υπογραφή της, το αντικείµενο εγγραφής του ποσού της
στη δηµοσιονοµική λογιστική του ΕΤΑ, από τον αρµόδιο διατάκτη,
µε καταλογισµό στη συνολική δέσµευση.

α) ότι η δέσµευση καλύπτεται από την αντίστοιχη δηµοσιονοµική
δέσµευση·

4. Οι νοµικές δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται για ενέργειες των
οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά
έτη, καθώς και οι αντίστοιχες δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις περιλαµβάνουν, εκτός εάν πρόκειται για δηµοσιονοµικές δαπάνες κατά
το άρθρο 50 παράγραφος 3 καταληκτική ηµεροµηνία εκτέλεσης, η
οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

β) για τη συµµόρφωση της δαπάνης προς τις εφαρµοστέες διατάξεις, ιδίως εκείνες της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, της εσωτερικής συµφωνίας, του παρόντος
κανονισµού και κάθε πράξης που εκδίδεται για την εκτέλεση των
διατάξεων αυτών·

Τα µέρη των ως άνω δεσµεύσεων που παραµένουν ανεκτέλεστα έξι
µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία αποτελούν το αντικείµενο
αποδέσµευσης, η οποία συνεπιφέρει ακύρωση των αντίστοιχων πιστώσεων.

δ) την τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Κατά την έγκριση νοµικής δέσµευσης, ο αρµόδιος διατάκτης
βεβαιώνεται:
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Εφόσον νοµική δέσµευση δεν έχει συνεπιφέρει πληρωµή κατά τη
διάρκεια τριετούς περιόδου, ο αρµόδιος διατάκτης προβαίνει σε
άρση της αντίστοιχης δηµοσιονοµικής δέσµευσης και σε ακύρωση
των πιστώσεων.

1.4.2003

β) οι κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεις που αντιστοιχούν στις µεµονωµένες νοµικές δεσµεύσεις για την υλοποίηση συµφωνίας
χρηµατοδότησης της παραγράφου 2 και οι οποίες δεν έχουν
συνεπιφέρει πληρωµή κατά τη διάρκεια τριετούς περιόδου, να
αποτελούν το αντικείµενο αποδέσµευσης.

5.
Η λήξη ενός έργου ή προγράµµατος και η αποδέσµευση των
πόρων που έχουν δεσµευθεί δυνάµει των παραγράφων 1 έως 4
πραγµατοποιούνται όταν λήξουν οι νοµικές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει η Επιτροπή, για το εν λόγω έργο ή πρόγραµµα, έναντι
τρίτων, και αφού καταχωρηθούν λογιστικά οι σχετικές πληρωµές
και εισπράξεις.

Μεµονωµένες νοµικές δεσµεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο είναι οι συµβάσεις, οι συµφωνίες επιχορήγησης και οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες που συνάπτονται από κράτος ΑΚΕ, από
υπερπόντια χώρα ή έδαφος, από τις αρµόδιες αρχές τους ή από την
Επιτροπή εξ ονόµατος και για λογαριασµό τους.

6.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αποφάσεων που το Συµβούλιο ενδέχεται να λάβει στα πλαίσια
των άρθρων 96 και 97 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

Για την εφαρµογή του πρώτου και δευτέρου εδαφίου, η Επιτροπή,
µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων κρατών ΑΚΕ ή ΥΧΕ, ενσωµατώνει τις ενδεδειγµένες διατάξεις στις συµφωνίες χρηµατοδότησης
της παραγράφου 2.

Τµ ήµα 4
Ανάληψη δαπάνης κατά την αποκεντρωµένη διαχείριση

Άρθρο 54
1.
Στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διαχείρισης των πόρων του
ΕΤΑ, η ανάληψη των δαπανών από την Επιτροπή υπόκειται στις
διατάξεις του παρόντος τµήµατος.
2.
Οι συµφωνίες χρηµατοδότησης µε τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ ή
ΥΧΕ συνάπτονται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους Ν+1,
όπου έτος Ν είναι εκείνο κατά τη διάρκεια του οποίου ενεκρίθη η
δηµοσιονοµική δέσµευση της Επιτροπής.
Οσάκις οι συµφωνίες χρηµατοδότησης δεν συνάπτονται εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ο αντίστοιχες πιστώσεις αποτελούν το αντικείµενο αποδέσµευσης.

5. Η λήξη ενός έργου ή προγράµµατος και η αποδέσµευση των
κονδυλίων που δεσµεύονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως
4, πραγµατοποιούνται εφόσον η νοµική δέσµευση που έχει
αναληφθεί, στο πλαίσιο του εκάστοτε έργου ή προγράµµατος,
έναντι τρίτων δικαιούχων από το αντίστοιχο κράτος ΑΚΕ, υπερπόντια χώρα ή έδαφος, από τις αρµόδιες αρχές τους ή/και από την
Επιτροπή εξ ονόµατος και για λογαριασµό τους, έχει τερµατισθεί
και οι αντίστοιχες πληρωµές και εισπράξεις έχουν καταλογισθεί.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αποφάσεων που το Συµβούλιο ενδέχεται να λάβει στα πλαίσια
των άρθρων 96 και 97 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.
Τµήµα 5
Εκκαθάριση δαπάνης
Άρθρο 55

3.
Συνεπάγεται υποχρέωση της Επιτροπής προς πληρωµή από
τους πόρους του ΕΤΑ, η έγκριση από τον προϊστάµενο αντιπροσωπείας, που ενεργεί ως δευτερεύων διατάκτης:

Εκκαθάριση δαπάνης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος
διατάκτης:

α) των συµβάσεων και των προϋπολογιζοµένων δαπανών, του
άρθρου 80 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα
µε το άρθρο 36 παράγραφος 2 σηµείο i) του παραρτήµατος IV
της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή τις συναφείς διατάξεις των µέτρων
εφαρµογής της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης·

β) προσδιορίζει και βεβαιώνει την υπόσταση και το ποσό της
απαίτησης και

β) των συµφωνιών επιχορήγησης.
Η αξία κάθε σύµβασης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ή επιχορήγησης που εγκρίνεται, αποτελεί το αντικείµενο λογιστικής εγγραφής εκ µέρους του αρµόδιου διατάκτη. Η εν λόγω εγγραφή
ονοµάζεται «κατ' εξουσιοδότηση πίστωση».

α) επαληθεύει την ύπαρξη των δικαιωµάτων είσπραξης του
πιστωτή·

γ) επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή.
Άρθρο 56

4.
Σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του άρθρου 4 και µε τήρηση των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες ώστε:

1. Κάθε εκκαθάριση δαπάνης βασίζεται στην ύπαρξη έγκυρων
δικαιολογητικών που να βεβαιώνουν τα δικαιώµατα είσπραξης του
πιστωτή βάσει βεβαίωσης των πράγµατι παρασχεθεισών υπηρεσιών,
παραδοθεισών προµηθειών ή εκτελεσθέντων έργων, ή βάσει άλλων
εγγράφων που να δικαιολογούν την πληρωµή. Το είδος των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στα εντάλµατα πληρωµής,
καθώς και οι µνείες που πρέπει αυτά να περιλαµβάνουν, πρέπει να
επιτρέπουν τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 55, 58 και
60.

α) οι µεµονωµένες νοµικές δεσµεύσεις για την υλοποίηση των συµφωνιών χρηµατοδότησης που προβλέπονται στην παράγραφο 2
να αναλαµβάνονται το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία
της αντίστοιχης δηµοσιονοµικής δέσµευσης της Επιτροπής·

2. Ο αρµόδιος διατάκτης προβαίνει ο ίδιος στην εξέταση των
δικαιολογητικών, ή επαληθεύει, υπ' ευθύνη του, ότι η εξέταση αυτή
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, πριν αποφασίσει την εκκαθάριση της
αντίστοιχης δαπάνης.

Οι κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεις εγγράφονται από την Επιτροπή
έναντι των συνολικών δεσµεύσεων που αντιστοιχούν στις εκάστοτε
συµφωνίες χρηµατοδότησης.
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3.
Η απόφαση εκκαθάρισης υλοποιείται µε την υπογραφή γραµµατίου είσπραξης από τον αρµόδιο διατάκτη.
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δ) τα στοιχεία αναφοράς της δηµοσιονοµικής δέσµευσης στην
οποία καταλογίζεται·
ε) το καταβλητέο ποσό, µε αναφορά του νοµίσµατος πληρωµής·

Άρθρο 57
Τα κριτήρια για την υπογραφή της έγκρισης πληρωµής καθορίζονται από τον κύριο διατάκτη κατ' αναλογία προς τις αντίστοιχες
διατάξεις των κανόνων εφαρµογής του γενικού δηµοσιονοµικού
κανονισµού.

Άρθρο 58
Στα πλαίσια µη µηχανοργανωµένου συστήµατος, η έγκριση
πληρωµής εκδίδεται µε σφραγίδα και υπογραφή του αρµόδιου
διατάκτη. Σε µηχανογραφικό σύστηµα, η έγκριση πληρωµής εκδίδεται µε επικύρωση, καλυπτόµενη από κωδικό πρόσβασης, εκ µέρους
του αρµόδιου διατάκτη.

στ) το όνοµα/επωνυµία και τη διεύθυνση του δικαιούχου·
ζ) τον προς πίστωση τραπεζικό λογαριασµό·
η) το αντικείµενο της δαπάνης·
θ) τον τρόπο πληρωµής.
Στο ένταλµα πληρωµής, τίθεται ηµεροµηνία και η υπογραφή του
αρµόδιου διατάκτη, και, στη συνέχεια διαβιβάζεται στον υπόλογο.

Άρθρο 62
Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον αρµόδιο διατάκτη.

Τµ ήµα 6
Εντολή πληρωµής δαπάνης

Τµήµα 7
Πληρωµή δαπάνης

Άρθρο 59
Εντολή πληρωµής δαπάνης είναι η πράξη µε την οποία ο αρµόδιος
διατάκτης παραγγέλλει στον υπόλογο, µέσω της έκδοσης εντάλµατος πληρωµής, να πληρώσει το ποσό µιας δαπάνης την οποία έχει
εκκαθαρίσει.

Άρθρο 60

Άρθρο 63
1. Η πληρωµή πρέπει να στηρίζεται στην απόδειξη ότι η αντίστοιχη ενέργεια είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της βασικής κανονιστικής πράξης ή της σύµβασης και ότι καλύπτει µία από τις ακόλουθες πράξεις:
α) πληρωµή του συνόλου των οφειλόµενων ποσών·

Κατά τη σύνταξη του εντάλµατος πληρωµής, ο αρµόδιος διατάκτης
βεβαιώνεται για:

β) πληρωµή των οφειλόµενων ποσών, κατά τους εξής λεπτοµερείς
κανόνες:

α) την κανονικότητα της έκδοσης του εντάλµατος πληρωµής, κατά
την έννοια ότι έχει προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση επικύρωσης,
η οποία έχει οδηγήσει στην έκδοση έγκρισης πληρωµής·

i) προχρηµατοδότηση, ενδεχοµένως υποδιαιρούµενη σε πλείονες καταβολές,

β) τη συµφωνία του εντάλµατος πληρωµής µε τη δηµοσιονοµική
δέσµευση στην οποία καταλογίζεται·
γ) την ακρίβεια του λογιστικού καταλογισµού·
δ) τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων·
ε) την ακρίβεια του προσδιορισµού της ταυτότητος του δικαιούχου.

Άρθρο 61
Το ένταλµα πληρωµής πρέπει να αναφέρει:
α) το οικονοµικό έτος καταλογισµού της αντίστοιχης δαπάνης·
β) το χρηµατοδοτικό µέσο και τις πιστώσεις καταλογισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 3·
γ) τα στοιχεία αναφοράς της νοµικής δέσµευσης η οποία γεννά το
δικαίωµα πληρωµής·

ii) µία ή περισσότερες ενδιάµεσες πληρωµές,
iii) πληρωµή του υπολοίπου των οφειλόµενων ποσών.
2. Η λογιστική διαχωρίζει, κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους,
τα διάφορα είδη πληρωµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Οι προχρηµατοδοτήσεις σκοπό έχουν την παροχή ρευστών
διαθεσίµων στο δικαιούχο. Μπορούν να κατανέµονται σε ορισµένο
αριθµό πληρωµών.
4. Μια ενδιάµεση πληρωµή, η οποία µπορεί να επαναληφθεί,
σκοπό έχει την εξόφληση της δαπάνης στην οποία έχει υποβληθεί ο
δικαιούχος µε βάση µια κατάσταση δαπανών όταν η ενέργεια
βρίσκεται εν εξελίξει. Μπορεί να αποτελεί µια σαφή προχρηµατοδότηση εν όλω ή εν µέρει, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της
βασικής πράξης ή της σύµβασης.
5. Η ολοκλήρωση της δαπάνης λαµβάνει τη µορφή της
πληρωµής του υπολοίπου, η οποία δεν µπορεί να επαναληφθεί και
µε την οποία εκκαθαρίζονται όλες οι προηγούµενες πληρωµές, ή τη
µορφή εντάλµατος είσπραξης.
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Άρθρο 64
Η πληρωµή των δαπανών γίνεται από τον υπόλογο, εντός του
ορίου των διαθεσίµων πιστώσεων.
Άρθρο 65
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται µέσω των τραπεζικών λογαριασµών που αναφέρονται στο άρθρο 28. Οι λεπτοµερείς κανόνες
ανοίγµατος, λειτουργίας και χρήσης των λογαριασµών αυτών
καθορίζονται από την Επιτροπή.
Οι λεπτοµερείς αυτοί κανόνες προβλέπουν ιδιαίτερα την από κοινού
υπογραφή, στα εµβάσµατα και σε όλες τις πληρωµές µέσω τραπεζών, δύο δεόντως εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων.
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2. Οσάκις για την επεξεργασία των πράξεων δηµοσιονοµικής
διαχείρισης χρησιµοποιούνται µηχανογραφικά συστήµατα και υποσυστήµατα, απαιτείται πλήρης περιγραφή κάθε συστήµατος και
υποσυστήµατος.
Κάθε ως άνω περιγραφή ορίζει το περιεχόµενο όλων των πεδίων
δεδοµένων και διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα επεξεργάζεται κάθε µεµονωµένη πράξη. Αναφέρει λεπτοµερώς τον
τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα εγγυάται την ύπαρξη πλήρους
διαδροµής λογιστικού ελέγχου για κάθε πράξη.
3. Τα δεδοµένα των µηχανογραφικών συστηµάτων και υποσυστηµάτων αποθηκεύονται περιοδικά και διατηρούνται σε ασφαλές
µέρος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Άρθρο 66
1.
Σε περίπτωση που ο προϊστάµενος αντιπροσωπείας ασκεί
καθήκοντα δευτερεύοντος διατάκτη σύµφωνα µε το άρθρο 21
παράγραφος 2 οι αντίστοιχες πληρωµές µπορούν να εκτελούνται
από δευτερεύοντα υπόλογο, ακόµη και επιτόπου, εφόσον συντρέχει
περίπτωση.
Ο υπόλογος εκτελεί πληρωµές σε εθνικό νόµισµα από τον λογαριασµό του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού πληρωµής στο κράτος ΑΚΕ
ή στην υπερπόντια χώρα ή έδαφος, και πληρωµές σε συνάλλαγµα
από έναν ή περισσότερους λογαριασµούς εξουσιοδοτηµένου οργανισµού πληρωµής εντός της Κοινότητας.
2.
Για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τον δευτερεύοντα υπόλογο, ο αρµόδιος διατάκτης βεβαιώνεται ότι ασκούνται
έλεγχοι, είτε πριν είτε µετά την εκτέλεση των πληρωµών, καθώς και
κατά τη λογιστική τους καταχώρηση.
Τµ ήµα 8
Προθεσµίες των πράξεων δαπανών
Άρθρο 67
Οι διαδικασίες εκκαθάρισης, εντολής πληρωµής και πληρωµής των
δαπανών πρέπει να ολοκληρώνονται εντός µέγιστης προθεσµίας
ενενήντα ηµερών από την ηµεροµηνία απαίτησης της πληρωµής. Ο
εθνικός διατάκτης προβαίνει στην εντολή της πληρωµής και την
κοινοποιεί στον προϊστάµενο της αντιπροσωπείας το αργότερο
σαράντα πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας.
Οι αξιώσεις λόγω καθυστερηµένων πληρωµών για τις οποίες ευθύνεται η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 37 του παραρτήµατος ΙV
της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ εκκαθαρίζονται από την Επιτροπή µέσω των
πόρων ή των λογαριασµών που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 68
1.
Σε περίπτωση διαχείρισης των εσόδων και των δαπανών µε
µηχανογραφικά συστήµατα, οι υπογραφές µπορούν να τίθενται µε
µηχανογραφική ή ηλεκτρονική διαδικασία.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Άρθρο 69
Εσωτερικός ελεγκτής του ΕΤΑ είναι ο εσωτερικός ελεγκτής της
Επιτροπής. Ο εσωτερικός ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του
τηρώντας τα προσήκοντα διεθνή πρότυπα. Είναι υπεύθυνος έναντι
της Επιτροπής για την επαλήθευση της εύρυθµης λειτουργίας των
συστηµάτων και των διαδικασιών διαχείρισης των πόρων του ΕΤΑ
που τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής κατά το άρθρο 1. Ο
εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να είναι ούτε διατάκτης ούτε υπόλογος.
Άρθρο 70
1. Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβουλεύει την Επιτροπή ως προς
την αντιµετώπιση των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη
γνώµη του σχετικά µε την ποιότητα των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου και εκδίδοντας συστάσεις για τη βελτίωση των όρων
εκτέλεσης των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Μπορεί ακόµη να καλείται προκειµένου να
συµβουλεύσει για τα ίδια ζητήµατα τις αρχές των κρατών ΑΚΕ ή
των ΥΧΕ.
Πιο συγκεκριµένα, είναι επιφορτισµένος µε:
α) την εκτίµηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών διαχειριστικών συστηµάτων, καθώς και των επιδόσεων των υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των πολιτικών, των
προγραµµάτων και των ενεργειών σε συσχετισµό µε τους συναφείς κινδύνους·
β) την εκτίµηση της επάρκειας και της ποιότητας των συστηµάτων
εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζονται σε κάθε πράξη χρησιµοποίησης των πόρων του ΕΤΑ.
2. Ο εσωτερικός ελεγκτής διαθέτει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για την άσκηση των
καθηκόντων του, εν ανάγκη και επιτόπου, ακόµη και στα κράτη
µέλη και στις τρίτες χώρες.
3. Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση µε
τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη
λήψη των επακόλουθων µέτρων βάσει των συστάσεων των εσωτερικών ελέγχων. Εξάλλου, ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στην
Επιτροπή και ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου, όπου εµφαίνονται
ο αριθµός και το είδος των πραγµατοποιηθέντων εσωτερικών ελέγχων, οι διατυπωθείσες συστάσεις και τα µέτρα που ελήφθησαν ως
επακόλουθα των συστάσεων αυτών.

1.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

4.
Η Επιτροπή διαβιβάζει ετησίως προς την αρµόδια για την
απαλλαγή αρχή έκθεση όπου εµφαίνονται ο αριθµός και το είδος
των πραγµατοποιηθέντων εσωτερικών ελέγχων, οι διατυπωθείσες
συστάσεις και τα µέτρα που ελήφθησαν ως επακόλουθα των συστάσεων αυτών.
Άρθρο 71
Ιδιαίτεροι κανόνες για τον εσωτερικό ελεγκτή είναι εκείνοι που
καθορίζονται στους λεπτοµερείς κανόνες για την εκτέλεση του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγύηση της ανεξαρτησίας του
λειτουργήµατός του καθώς και τους όρους υπό τους οποίους καθίσταται υπεύθυνος.
ΤΙΤΛΟΣ IV
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 74
1. Οι διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων που αφορούν ενέργειες χρηµατοδοτούµενες από το ΕΤΑ υπέρ των κρατών ΑΚΕ είναι
εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 28 του παραρτήµατος ΙV της
συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.
Οι διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων που αφορούν ενέργειες
χρηµατοδοτούµενες από το ΕΤΑ υπέρ των ΥΧΕ είναι εκείνες που
καθορίζονται στα µέτρα εφαρµογής της απόφασης υπερπόντιας
σύνδεσης.
2. Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί τους προσήκοντες κοινοτικούς
κανόνες ανάθεσης συµβάσεων, οσάκις αναλαµβάνει καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας ή
βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή
της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 72
1.
Οι δηµόσιες συµβάσεις είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας
και συνάπτονται εγγράφως από αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια
του άρθρου 73, µε σκοπό την εξασφάλιση, έναντι τιµήµατος που
καταβάλλεται, εν όλω ή εν µέρει, από τους πόρους του ΕΤΑ, της
παροχής κινητών ή ακινήτων αγαθών, της εκτέλεσης έργων ή της
παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 75
1. Η συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στις αναθέσεις συµβάσεων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΤΑ, είναι ανοικτή, επί
ίσοις όροις, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο
20 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.
2. Η συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες, υπηκόων χωρών
πέραν των κρατών ΑΚΕ και των κρατών µελών, συµπεριλαµβανόµενων των ΥΧΕ, µπορεί να επιτρέπεται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕΕΚ.

Οι συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν:
α) τις συµβάσεις προµηθειών·
β) τις συµβάσεις έργων·
γ) τις συµβάσεις υπηρεσιών.
2.

Ο παρών τίτλος δεν αφορά τις επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις.

Άρθρο 76

α) τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ ή κράτη ή οργανισµοί που αυτά εξουσιοδοτούν δεόντως, ή οι εκπρόσωποί τους,

Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τη
συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, και υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 21 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας αυτής, η Επιτροπή
µεριµνά για την εξασφάλιση, επί ίσοις όροις, συµµετοχής όσο το
δυνατόν ευρύτερης στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στις αναθέσεις συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ, και για την
τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης
µεταχείρισης και της µη εφαρµογής διακρίσεων.

β) η Επιτροπή, για τις συµβάσεις που αναθέτει για λογαριασµό
της,

Άρθρο 77

Άρθρο 73
1.
Αναθέτουσες αρχές για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου
είναι:

γ) η Επιτροπή, εξ ονόµατος και για λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων κρατών ΑΚΕ,
δ) οργανισµός εθνικού ή διεθνούς δηµοσίου
φυσικά πρόσωπα που έχουν υπογράψει
δότησης ή επιχορήγησης/επιδότησης µε
κράτη ΑΚΕ ή µε την Επιτροπή, µε σκοπό
έργου ή προγράµµατος.

δικαίου, ή νοµικά ή
συµφωνία χρηµατοένα ή περισσότερα
την υλοποίηση ενός

2.
Οι διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων πρέπει να προβλέπονται στις συµφωνίες χρηµατοδότησης στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 51 παράγραφος 3.

Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τη
συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για τη δηµιουργία,
κατ' αναλογία προς τους σχετικούς κανόνες του δηµοσιονοµικού
κανονισµού που εφαρµόζονται στον γενικό δηµοσιονοµικό κανονισµό, µιας κεντρικής βάσης δεδοµένων η οποία να περιλαµβάνει
λεπτοµερή στοιχεία των υποψηφίων και των προσφερόντων οι
οποίοι, σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 28
του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ευρίσκονται σε
κατάσταση η οποία τους αποκλείει από τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων για ενέργειες χρηµατοδοτούµενες από το
ΕΤΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άρθρο 78
Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από τη
συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, και υπό τους όρους που προβλέπονται στα
άρθρα 21 και 34 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας αυτής, η
Επιτροπή λαµβάνει τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση, µέσω της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του ∆ιαδικτύου, της δηµοσίευσης των διεθνών προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
Άρθρο 79
1.
Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από
τη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα
µέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των
ενδιαφερόµενων οικονοµικών κύκλων, ιδίως µε την περιοδική δηµοσίευση των έργων και προγραµµάτων που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΑ.
2.
Η Επιτροπή µεριµνά ιδίως για τη δηµοσίευση µε τα κατάλληλα µέσα, αναφέροντας το αντικείµενο, το περιεχόµενο και το
ύψος των προς ανάθεση συµβάσεων:
α) των δελτίων περιγραφής των έργων και προγραµµάτων·
β) περίληψης των προτάσεων χρηµατοδότησης που διατυπώνονται
από την Επιτροπή, αφού γνωµοδοτήσει η Επιτροπή ΕΤΑ.
3.
Εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται από
τη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή µεριµνά για τη δηµοσίευση, το
ταχύτερο δυνατόν, των αποτελεσµάτων των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 80
1.
Ο παρών τίτλος διέπει τις συµβάσεις που εκτελούνται µε
αυτεπιστασία, κατά το άρθρο 24 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών και στη
χρηµατοδοτική συνεργασία µε τις ΥΧΕ.
2.
Στην περίπτωση εκτέλεσης συµβάσεων µε άµεση αυτεπιστασία, τα έργα και προγράµµατα εκτελούνται απευθείας από τις
δηµόσιες υπηρεσίες του ενδιαφερόµενου κράτους ή κρατών ΑΚΕ.
Η Κοινότητα συνεισφέρει στις δαπάνες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών µε χορήγηση των ελλειπόντων εξοπλισµών ή/και υλικών µέσων,
ή/και των πόρων που θα τους παράσχουν τη δυνατότητα
πρόσληψης του απαιτούµενου πρόσθετου προσωπικού, όπως εµπειρογνωµόνων υπηκόων του ενδιαφερόµενου κράτους ΑΚΕ ή άλλων
κρατών ΑΚΕ. Η συµµετοχή της Κοινότητας αφορά µόνον την
κάλυψη του κόστους τυχόν συµπληρωµατικών µέσων και δαπανών
εκτέλεσης προσωρινών και προοριζόµενων µόνο για τις ανάγκες της
εκάστοτε ενέργειας.
Η οικονοµική διαχείριση ενός έργου ή προγράµµατος που εκτελείται µε αυτεπιστασία σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο,
γίνεται µέσω αντίστοιχων λογαριασµών, τους οποίους διαχειρίζονται
ένας υπεύθυνος πάγιων προκαταβολών και ένας υπόλογος διοριζό-
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µενοι από τον εθνικό διατάκτη, ενώ ο διορισµός τους πρέπει να
εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον προϊστάµενο της αντιπροσωπείας.
3. Στην περίπτωση εκτέλεσης συµβάσεων µε έµµεση αυτεπιστασία, οι αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 73
παράγραφος 1 στοιχείο α), αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης των
έργων και προγραµµάτων σε οργανισµούς του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι από νοµική
άποψη διακρίνονται από το εµπλεκόµενο κράτος ή κράτη ΑΚΕ.
Στην περίπτωση αυτή, ο εµπλεκόµενος οργανισµός αναλαµβάνει τη
διαχείριση και εκτέλεση του έργου ή προγράµµατος αντί του
εθνικού διατάκτη. Τα µεταβιβαζόµενα στην περίπτωση αυτή καθήκοντα µπορούν να συµπεριλαµβάνουν την εξουσία σύναψης συµβάσεων, καθώς και τη διαχείριση των συµβάσεων και την άσκηση
καθηκόντων αναθέτουσας αρχής εξ ονόµατος και για λογαριασµό
του εµπλεκόµενου κράτους ή κρατών ΑΚΕ.
4. Οι συµβάσεις µε αυτεπιστασία εκτελούνται βάσει προγράµµατος εργασιών και εκτίµησης των σχετικών δαπανών (εφεξής «η προϋπολογιζόµενη δαπάνη»). Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι ένα
έγγραφο που καθορίζει τα αναγκαία υλικά µέσα και ανθρώπινους
πόρους, τον προϋπολογισµό και τις τεχνικές και διοικητικές
λεπτοµέρειες εκτέλεσης ενός έργου ή προγράµµατος, εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, µε αυτεπιστασία και, ενδεχοµένως, µε
ανάθεση συµβάσεων ή τη χορήγηση συγκεκριµένων επιχορηγήσεων.
Κάθε προϋπολογιζόµενη δαπάνη συντάσσεται από τον υπεύθυνο
πάγιων προκαταβολών και τον υπόλογο που προβλέπονται στην
παράγραφο 2, εφόσον πρόκειται για άµεση αυτεπιστασία, ή από τον
τρίτο οργανισµό της παραγράφου 3, εφόσον πρόκειται για έµµεση
αυτεπιστασία και στη συνέχεια εγκρίνεται από τον εθνικό διατάκτη
και από τον προϊστάµενο της αντιπροσωπίας, πριν αρχίσουν οι
εργασίες που προβλέπονται στην προϋπολογιζόµενη δαπάνη.
5. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της προϋπολογιζόµενης δαπάνης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4, οι διαδικασίες ανάθεσης
συµβάσεων ή χορήγησης επιχορήγησης πρέπει να συµβιβάζονται
προς εκείνες που παρατίθενται στους τίτλους IV και VI. Πιο συγκεκριµένα, οι προτάσεις κατακύρωσης συµβάσεων πρέπει να εγκρίνονται από τον προϊστάµενο της αντιπροσωπείας, σύµφωνα µε το
άρθρο 36 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Το αυτό
ισχύει και για τις προτάσεις χορήγησης επιχορήγησης/επιδότησης.
6. Η προσφυγή στην εκτέλεση ενός έργου ή προγράµµατος
µέσω συµβάσεων αυτεπιστασίας πρέπει να προβλέπεται στις συµφωνίες χρηµατοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος
3.

Άρθρο 81
Στην περίπτωση συµβάσεων που εκτελούνται µε έµµεση αυτεπιστασία, η αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχείο α) συνάπτει µε τον τρίτο οργανισµό σύµβαση
παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε η σύµβαση αυτή να
περιέχει:
α) διατάξεις κατάλληλες για τον έλεγχο της χρησιµοποίησης των
πόρων του ΕΤΑ, από τον κύριο διατάκτη, από τον επικεφαλής
της αντιπροσωπείας, από την OLAF, από τον εθνικό διατάκτη
καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς του ή των εµπλεκόµενων κρατών ΑΚΕ·
β) τον σαφή ορισµό και την επακριβή οριοθέτηση των εξουσιών
που µεταβιβάζονται στον εµπλεκόµενο οργανισµό, καθώς και
των εξουσιών που διατηρούνται από τον εθνικό διατάκτη·
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γ) τις ακολουθητέες διαδικασίες για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων εξουσιών, όπως είναι η επιλογή των ενεργειών προς
χρηµατοδότηση, η άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής και
η ανάθεση συµβάσεων·
δ) δυνατότητα επιθεώρησης εκ των υστέρων και επιβολής οικονοµικών κυρώσεων, εάν η χορήγηση επιχορήγησης ή η ανάθεση
σύµβασης µέσω του τρίτου οργανισµού δεν αντιστοιχεί στις
διαδικασίες που καθορίζονται στο στοιχείο γ)·

L 83/19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΧΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 83

ε) τον πραγµατικό διαχωρισµό των εξουσιών έκδοσης εντολής
πληρωµής και εκτέλεσης πληρωµής·

1. Η χορήγηση επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων υπόκειται στις αρχές
της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης, της µη σώρευσης, της µη
αναδροµικότητας και της συγχρηµατοδότησης.

στ) την ύπαρξη συστήµατος αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου
των διαχειριστικών πράξεων·

2. Η επιχορήγηση δεν µπορεί να έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον προσπορισµό κέρδους στον δικαιούχο.

ζ) την ύπαρξη λογιστικής για τις διαχειριστικές πράξεις και
χωριστών διαδικασιών απόδοσης λογαριασµών, οι οποίες να
επιτρέπουν την τεκµηρίωση της χρήσης των πόρων του ΕΤΑ.

Άρθρο 84

ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82
1.
Στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής διαχείρισης, οι επιχορηγήσεις αποτελούν άµεσες χρηµατοδοτικές συνεισφορές από τους
πόρους του ΕΤΑ, οι οποίες χορηγούνται από την Επιτροπή δωρεάν,
µε σκοπό τη χρηµατοδότηση:
α) είτε µιας ενέργειας προοριζόµενης για την προώθηση της
επίτευξης ενός στόχου στο πλαίσιο της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή
της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, ή στο πλαίσιο ενός έργου
ή προγράµµατος εγκρινόµενου σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία ή απόφαση·
β) είτε της λειτουργίας ενός οργανισµού που επιδιώκει την
επίτευξη ενός τέτοιου στόχου.
Οι επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις αποτελούν το αντικείµενο έγγραφης
σύµβασης.
2.
∆εν συνιστούν επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις για τους σκοπούς
του παρόντος τίτλου:
α) οι συµφωνίες χρηµατοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 51
παράγραφος 3 στοιχείο α)·
β) οι δηµόσιες συµβάσεις κατά τον τίτλο ΙV και οι συµβάσεις αυτεπιστασίας κατά τον τίτλο V·
γ) τα δάνεια, οι εγγυήσεις, οι συµµετοχές, οι επιδοτήσεις επιτοκίου
καθώς και κάθε χρηµατοδοτική παρέµβαση υπό τη διαχείριση
της ΕΤΕπ·
δ) οι άµεσες ή έµµεσες ενισχύσεις προϋπολογισµού και οι ενισχύσεις που καταβάλλονται για τη συµβολή στη µείωση του
χρέους ή για την ενίσχυση των εσόδων από εξαγωγές σε περίπτωση βραχυπρόθεσµων διακυµάνσεων·
ε) οι καταβολές ποσών στους εξουσιοδοτηµένους από την Επιτροπή οργανισµούς που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15, ή
στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης που αναφέρονται στο
άρθρο 16.

1. Οσάκις µια ενέργεια στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής διαχείρισης προβλέπει χρηµατοδότηση µε τη µορφή επιχορήγησης/επιδότησης, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της ενέργειας περιλαµβάνει
προγραµµατισµό, εξαιρουµένων των ενισχύσεων που προορίζονται
για καταστάσεις κρίσεις ή για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο προγραµµατισµός αυτός υλοποιείται µε τη δηµοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες, ή εκτός εάν τα χαρακτηριστικά
του δικαιούχου τον επιβάλλουν ως µόνη επιλογή για συγκεκριµένη
ενέργεια.
2. Οι χορηγούµενες επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις αποτελούν το
αντικείµενο ετήσιας δηµοσίευσης, τηρουµένων των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Άρθρο 85
1. Για την ίδια ενέργεια µπορεί να χορηγηθεί µόνο µία επιχορήγηση/επιδότηση από τους πόρους του ΕΤΑ και υπέρ του ίδιου
δικαιούχου.
2. Σε έναν δικαιούχο µπορεί να χορηγείται µόνο µία ανά δηµοσιονοµικό έτος επιχορήγηση/επιδότηση λειτουργίας από τους
πόρους του ΕΤΑ.

Άρθρο 86
1. Η επιδότηση/επιχορήγηση ενεργειών που έχουν ήδη αρχίσει
δεν γίνεται αποδεκτή παρά µόνον στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει ότι υπήρχε ανάγκη έναρξης της ενέργειας
πριν από την υπογραφή της συµφωνίας χρηµατοδότησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες
δεν µπορούν να είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης επιδότησης/επιχορήγησης, εκτός εάν πρόκειται για
εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, ή για δαπάνες που
είναι αναγκαίες για την οµαλή διεκπεραίωση των ενισχύσεων που
προορίζονται για περιπτώσεις κρίσεων ή για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας υπό τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία
ΑΚΕ-ΕΚ ή στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης.
Η αναδροµική επιδότηση ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί
αποκλείεται.
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2.
Η υπογραφή της συµφωνίας που αφορά επιχορήγηση/επιδότηση λειτουργίας δεν µπορεί να γίνει µετά από διάστηµα ανώτερο
των τεσσάρων µηνών από την έναρξη της λογιστικής χρήσης του
δικαιούχου. Οι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες δεν µπορούν
να είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
επιχορήγησης/επιδότησης, ούτε από την έναρξη του οικονοµικού
έτους του δικαιούχου.

3. Ο αρµόδιος διατάκτης ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα
για τη συνέχεια που εδόθη στην αίτησή του. Σε περίπτωση µη
χορήγησης της ζητηθείσας επιχορήγησης/επιδότησης, ανακοινώνει
τους λόγους απόρριψης της αίτησης, µε γνώµονα ιδίως τα προαναγγελθέντα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. Ο αιτών ενηµερώνεται
εντός δεκαπέντε ηµερών για την απόφαση χορήγησης η οποία διαβιβάζεται στον δικαιούχο.

Άρθρο 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μια ενέργεια µπορεί να χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τους
πόρους του ΕΤΑ, εάν τούτο αποβαίνει αναγκαίο για την υλοποίησή
της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο 91
Ο ρυθµός των πληρωµών εξαρτάται από τους αναλαµβανόµενους
οικονοµικούς κινδύνους, τη διάρκεια και την πρόοδο των εργασιών,
καθώς και από τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο δικαιούχος.

Άρθρο 88
1.
Επιλέξιµες είναι οι αιτήσεις επιχορήγησης/επιδότησης που
εγγράφονται στο πλαίσιο της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ ή της απόφασης
υπερπόντιας σύνδεσης, ή και στο πλαίσιο έργου ή προγράµµατος
που εγκρίνεται σύµφωνα µε την εν λόγω συµφωνία ή απόφαση. ∆ιατυπώνονται εγγράφως και υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα. Κατ'
εξαίρεση, και σε συνάρτηση µε τη φύση της εκάστοτε ενέργειας ή
του στόχου του επιδιωκόµενου από τον αιτούντα, µπορούν να
τυγχάνουν επιχορήγησης/επιδότησης και φυσικά πρόσωπα, υπό
τους όρους που προβλέπονται στην ως άνω συµφωνία ή απόφαση.
2.
Αποκλείονται από τις επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις όσοι αιτούντες εµπίπτουν, κατά τη διαδικασία χορήγησης επιχορήγησης/επιδότησης, σε µια από τις περιπτώσεις εξαίρεσης που προβλέπονται
από τους κοινοτικούς κανόνες που εφαρµόζονται στις δηµόσιες
συµβάσεις.
Οι αιτoύντες οφείλουν να πιστοποιούν ότι δεν εµπίπτουν σε µια
από τις περιπτώσεις εξαίρεσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
3.
Στους αιτούντες που αποκλείονται κατ' εφαρµογή της
παραγράφου 2, µπορούν να επιβάλλονται από τον κύριο διατάκτη
διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις µε αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 89
1.
Τα κριτήρια επιλογής επιτρέπουν να αξιολογείται η ικανότητα
του αιτούντος προς πλήρη εκτέλεση της προτεινόµενης ενέργειας ή
του προτεινόµενου προγράµµατος εργασίας.
2.
Τα κριτήρια κατακύρωσης επιτρέπουν να αξιολογείται η
ποιότητα των υποβληθεισών προτάσεων µε γνώµονα τους στόχους
και τις προτεραιότητες που έχουν ορισθεί.

Άρθρο 92
Ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί να απαιτεί από το δικαιούχο την εκ
των προτέρων κατάθεση εγγύησης, έτσι ώστε να περιορίζονται οι
οικονοµικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την καταβολή των προχρηµατοδοτήσεων.
Λαµβανοµένων υπόψη των δυσχερειών πρόσβασης σε τοπικές τραπεζικές υπηρεσίες, για τους µη κρατικούς παράγοντες, η εγγύηση
αυτή ζητείται όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου η προχρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ ή αντιπροσωπεύει άνω του 90 % του συνολικού ποσού της επιχορήγησης/επιδότησης. Ο αρµόδιος διατάκτης µπορεί ωστόσο να
απαλλάσσει από αυτήν την υποχρέωση τους δικαιούχους που έχουν
συνάψει συµφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης.
Άρθρο 93
1. Το ύψος της επιχορήγησης/επιδότησης καθίσταται οριστικό
µόνο µετά την αποδοχή των τελικών εκθέσεων και λογαριασµών
από την Επιτροπή, µε την επιφύλαξη µεταγενέστερων ελέγχων πραγµατοποιούµενων από την Επιτροπή.
2. Σε περίπτωση αθέτησης, εκ µέρους του δικαιούχου, των νοµίµων και συµβατικών του υποχρεώσεων, η επιχορήγηση/επιδότηση
αναστέλλεται, και µπορεί να µειώνεται ή να καταργείται, µετά την
παροχή στον δικαιούχο της δυνατότητας να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 90
1.
Οι προτάσεις αξιολογούνται βάσει προαναγγελθέντων κριτηρίων επιλογής και κατακύρωσης, και τούτο από επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται προς τούτο, µε σκοπό να προσδιορισθούν οι προτάσεις που είναι δυνατόν να τύχουν χρηµατοδότησης.
2.
Ο αρµόδιος διατάκτης εκδίδει στη συνέχεια, βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 τον κατάλογο των
δικαιούχων και τα εγκριθέντα ποσά.

Άρθρο 94
1. Οσάκις η υλοποίηση µιας ενέργειας απαιτεί την ανάθεση
συµβάσεων από τον δικαιούχο, στις συµφωνίες επιχορήγησης/επιδότησης οι οποίες αναφέρονται το άρθρο 82 παράγραφος 1 πρέπει
να προβλέπονται διαδικασίες σύµφωνες µε τους κοινοτικούς κανόνες ανάθεσης συµβάσεων που ισχύουν για τη συνεργασία µε τις
τρίτες χώρες.
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2.
Κάθε συµφωνία επιχορήγησης/επιδότησης προβλέπει ρητά την
ελεγκτική αρµοδιότητα της Επιτροπής, της OLAF, και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπου, η οποία
ασκείται σε όλους τους αντισυµβαλλόµενους και υπεργολάβους
που έχουν τύχει χρηµατοδότησης από τους πόρους του ΕΤΑ.
Άρθρο 95
Στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διαχείρισης που αναφέρεται στο
άρθρο 13, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση
στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ µιας διαχείρισης που να έχει ως στόχο
την εφαρµογή διατάξεων ισοδύναµων µε εκείνες που προβλέπονται
στον παρόντα τίτλο.
ΤΙΤΛΟΣ VIΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 96
1.
Έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους το αργότερο, η Επιτροπή
καταρτίζει τους λογαριασµούς του ΕΤΑ, στους οποίους εµφαίνεται
η οικονοµική κατάσταση στις 31 ∆εκεµβρίου του διαρρεύσαντος
οικονοµικού έτους. Οι λογαριασµοί του ΕΤΑ περιλαµβάνουν:
α) τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις, που αναφέρονται στο άρθρο
100·
β) τις καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που αναφέρονται στο άρθρο 101·
γ) τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις και τα πληροφοριακά στοιχεία
που παρέχονται από την ΕΤΕπ σύµφωνα µε το άρθρο 125
παράγραφος 2.
2.
Οι λογαριασµοί του ΕΤΑ συνοδεύονται από έκθεση επί της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης του διαρρεύσαντος οικονοµικού έτους,
η οποία περιέχει πιστή περιγραφή:
α) της επίτευξης των στόχων του οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε
την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης·
β) της οικονοµικής κατάστασης και των γεγονότων που άσκησαν
σηµαντική επίδραση στις δραστηριότητες του δηµοσιονοµικού
έτους.
Άρθρο 97
Οι λογαριασµοί πρέπει να είναι τακτικοί, ειλικρινείς και πλήρεις, και
να παρουσιάζουν πιστή απεικόνιση:
α) όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις, των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, των εσόδων και εξόδων, των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που δεν περιλαµβάνονται στο
ενεργητικό και στο παθητικό, καθώς και των ταµειακών ροών,
β) όσον αφορά τις καταστάσεις επί της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, στοιχεία για τη χρησιµοποίηση των πόρων του ΕΤΑ κατά
τα έσοδα και τα έξοδα.
Άρθρο 98
Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 100
καταρτίζονται βάσει των γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών, οι
οποίες έχουν ως εξής:
α) συνέχεια των δραστηριοτήτων·
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β) σύνεση·
γ) σταθερότητα των λογιστικών µεθόδων·
δ) συγκρισιµότητα των πληροφοριών·
ε) ουσιαστική σηµασία·
στ) µη συµψηφισµός·
ζ) υπεροχή της πραγµατικότητας έναντι της φαινοµενικής κατάστασης·
η) αυτοτέλεια των χρήσεων.

Άρθρο 99
1. Σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 λαµβάνουν υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν το δηµοσιονοµικό
έτος αναφοράς, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πληρωµής ή είσπραξης.
2. Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τους κανόνες αποτίµησης τους
καθοριζόµενους από τις λογιστικές µεθόδους που προβλέπονται
στο άρθρο 111.

Άρθρο 100
1. Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον υπόλογο σε εκατοµµύρια ευρώ. Περιλαµβάνουν τα εξής:
α) τον ισολογισµό, ο οποίος παρουσιάζει την περιουσιακή και
χρηµατοοικονοµική κατάσταση καθώς και το οικονοµικό αποτέλεσµα στις 31 ∆εκεµβρίου του διαρρεύσαντος οικονοµικού
έτους· παρουσιάζεται σύµφωνα µε τη διάρθρωση που καθορίζεται στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς εταιρειών
ορισµένων µορφών, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη την ιδιαίτερη
φύση των δραστηριοτήτων του ΕΤΑ·
β) τον πίνακα ταµειακών ροών, που εµφανίζει τις εισπράξεις και τις
εκταµιεύσεις του οικονοµικού έτους, καθώς και την τελική
ταµειακή κατάσταση και κατάσταση των πόρων και της χρησιµοποίησης των κονδυλίων κατά το διαρρεύσαν δηµοσιονοµικό
έτος·
γ) πίνακα απαιτήσεων του ΕΤΑ, όπου αναφέρονται:
i) οι απαιτήσεις που αποµένουν προς είσπραξη στην αρχή του
δηµοσιονοµικού έτους,
ii) τα δικαιώµατα που βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του
δηµοσιονοµικού έτους,
iii) τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού έτους,
iv) οι ακυρώσεις βεβαιωθέντων δικαιωµάτων,
v) οι απαιτήσεις που αποµένουν προς είσπραξη στο τέλος του
δηµοσιονοµικού έτους.
2. Το παράρτηµα των δηµοσιονοµικών καταστάσεων συµπληρώνει και σχολιάζει τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις καταστάσεις
τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 και περιλαµβάνει σηµειώσεις
όπου γίνεται υπενθύµιση των λογιστικών αρχών που εφαρµόζονται
κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση των λογαριασµών.
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Άρθρο 101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1.
Οι καταστάσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισµού
καταρτίζονται από τον υπόλογο και παρουσιάζονται σε εκατοµµύρια ευρώ. Περιλαµβάνουν τον λογαριασµό οικονοµικού αποτελέσµατος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, ο οποίος ανακεφαλαιώνει όλες τις δηµοσιονοµικές πράξεις του οικονοµικού έτους ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες. Το παράρτηµα του λογαριασµού
οικονοµικού αποτελέσµατος της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
συµπληρώνει και σχολιάζει τα στοιχεία που παρέχονται από τον
λογαριασµό αυτόν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΑ

2.
Οι καταστάσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισµού περιλαµβάνουν πίνακες, σε εκατοµµύρια ευρώ, οι οποίοι καταρτίζονται
από τον κύριο διατάκτη σε συνεργασία µε τον υπόλογο, και συγκεκριµένα:
α) πίνακα ο οποίος περιγράφει την εξέλιξη, κατά το διαρρεύσαν
οικονοµικό έτος, των κονδυλίων που εµφαίνονται στο παράρτηµα·
β) πίνακα που αναφέρει το συνολικό ύψος, ανά κονδύλιο, των
αναλήψεων υποχρεώσεων, των κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεων
και των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους, καθώς και τα σωρευτικά ποσά τους από
την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΑ·
γ) πίνακες που αναφέρουν, ανά κονδύλιο, ανά χώρα, έδαφος,
περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, το συνολικό ύψος των αναλήψεων
υποχρεώσεων, των κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεων και των
πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, καθώς και τα σωρευτικά ποσά τους από την
έναρξη λειτουργίας του ΕΤΑ και εξής.

Άρθρο 102
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου µετά το δηµοσιονοµικό έτος που
έκλεισε, η Επιτροπή διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασµούς
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μέχρι τις 30 Απριλίου, διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο την κατά το άρθρο 96 έκθεση επί της δηµοσιονοµικής διαχείρισης του δηµοσιονοµικού έτους αναφοράς.

Άρθρο 103
1.
Το αργότερο στις 15 Ιουνίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σε σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς, σε ό,τι αφορά το µέρος των πόρων του ΕΤΑ του οποίου
τη δηµοσιονοµική διαχείριση ασκεί η Επιτροπή κατά το άρθρο 1
παράγραφος 2 έτσι ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή να επιφέρει
τις διορθώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την κατάρτιση των οριστικών λογαριασµών.
2.
Η Επιτροπή εγκρίνει τους οριστικούς λογαριασµούς και τους
διαβιβάζει, το αργότερο στις 31 Ιουλίου µετά το δηµοσιονοµικό
έτος που έκλεισε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
3.
Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται, έως τις 31 Οκτωβρίου µετά το δηµοσιονοµικό έτος που έκλεισε, στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνοδεύονται από δήλωση
αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ό,τι αφορά το µέρος των
πόρων του ΕΤΑ τη δηµοσιονοµική διαχείριση του οποίου ασκεί η
Επιτροπή κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 104
1. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ αναλαµβάνουν, η καθεµία σε ό,τι την
αφορά, την παρακολούθηση της χρησιµοποίησης της βοήθειας που
παρέχεται στο πλαίσιο του ΕΤΑ, από τα κράτη ΑΚΕ, τις ΥΧΕ ή κάθε
άλλον δικαιούχο, καθώς και της υλοποίησης των έργων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ, δίδοντας ιδιαίτερη
έµφαση στους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 55 και 56 της
συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης
υπερπόντιας σύνδεσης.
2. Η ΕΤΕπ ενηµερώνει περιοδικά την Επιτροπή για την υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων από τους πόρους του ΕΤΑ έργων
και προγραµµάτων τα οποία διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραµµές
της επενδυτικής διευκόλυνσης.
3. Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ παρέχουν στην επιτροπή του ΕΤΑ
στοιχεία για την επιχειρησιακή εφαρµογή, όσον αφορά τα κονδύλια,
εθνικά και περιφερειακά, που παρατίθενται στο παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού και προέρχονται από τους πόρους του ΕΤΑ.
Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν και τα έργα και προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από την επενδυτική διευκόλυνση. Η Επιτροπή
διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 4 της εσωτερικής συµφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Άρθρο 105
1. Λογιστική είναι το σύστηµα οργάνωσης των οικονοµικών
πληροφοριακών στοιχείων κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συγκέντρωση, κατάταξη και καταχώρηση των αριθµητικών στοιχείων.
2. Η λογιστική αποτελείται από τη γενική λογιστική και την
λογιστική του προϋπολογισµού. Αυτές οι δύο µορφές λογιστικής
τηρούνται ανά οικονοµικό έτος, σε ευρώ.
3. Τα δεδοµένα της γενικής λογιστικής και της λογιστικής του
προϋπολογισµού επισηµοποιούνται κατά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους, µε σκοπό την κατάρτιση των λογαριασµών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.
4. Παρά τις παραγράφους 2 και 3, ο κύριος διατάκτης δύναται
να τηρεί αναλυτική λογιστική.

Άρθρο 106
Η παρακολούθηση και η λογιστική καταχώρηση των πληρωµών και
άλλων εσόδων που καταβάλλονται από τα κράτη µέλη αναλαµβάνονται από τον υπόλογο.
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Άρθρο 107
Η γενική λογιστική καταγράφει µε χρονολογική σειρά, και βάσει
της διπλογραφικής µεθόδου, τα συµβάντα και τις πράξεις που επηρεάζουν την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και περιουσιακή κατάσταση του ΕΤΑ, και συνιστούν, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπό τους,
τους ισολογισµούς του ΕΤΑ.
Άρθρο 108
1.
Οι διάφορες κινήσεις ανά λογαριασµό, καθώς και τα υπόλοιπά τους, εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία.
2.
Κάθε λογιστική εγγραφή, συµπεριλαµβανοµένων και των λογιστικών διορθώσεων, βασίζεται σε δικαιολογητικά, στα οποία και
παραπέµπει.
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β) πρόβλεψη για αναθεώρηση των τιµών και απρόβλεπτα, όπως
καθορίζεται στις συµβάσεις που χρηµατοδοτεί το ΕΤΑ·
γ) χρηµατοοικονοµική πρόβλεψη για τη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
4. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον οριστικό καταλογισµό των πληρωµών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των έργων και προγραµµάτων που προβλέπονται στο τέταρτο µέρος της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και στο
παράρτηµα ΙV της ίδιας συµφωνίας ή στην απόφαση υπερπόντιας
σύνδεσης, είναι οι ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
χρέωσης των λογαριασµών της Επιτροπής που προβλέπονται στο
άρθρο 28 του παρόντος κανονισµού.

3.
Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την απεικόνιση
όλων των λογιστικών εγγραφών.

5. Όλα τα λογιστικά παραστατικά που αφορούν την εκτέλεση
µιας ανάληψης υποχρέωσης φυλάσσονται για περίοδο πέντε ετών
από την ηµεροµηνία της απόφασης απαλλαγής ως προς τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ, κατά το άρθρο 119 σχετικά µε το δηµοσιονοµικό έτος κατά το οποίο έκλεισε λογιστικά η
ανάληψη υποχρέωσης.

Άρθρο 109

Άρθρο 111

Μετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους, και µέχρι την ηµεροµηνία
απόδοσης των λογαριασµών, ο υπόλογος προβαίνει στις διορθώσεις
οι οποίες, χωρίς να συνεπάγονται εκταµίευση ή είσπραξη εις βάρος
αυτού του οικονοµικού έτους, είναι αναγκαίες για την τακτική,
πιστή και ειλικρινή παρουσίαση των λογαριασµών.

1. Ο υπόλογος θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες και µεθόδους. Καταρτίζει δε και, µετά από διαβούλευση µε τον κύριο
διατάκτη, θεσπίζει το λογιστικό σχέδιο προς εφαρµογή στις πράξεις
του ΕΤΑ, µε βάση τα διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα για
τον δηµόσιο τοµέα, από τα οποία µπορεί να αποκλίνει όταν το
δικαιολογεί η ιδιαίτερη φύση των δραστηριοτήτων του ΕΤΑ.

Άρθρο 110

2. Οι λογιστικές εγγραφές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το
λογιστικό σχέδιο. Η ονοµατολογία του λογιστικού σχεδίου διαχωρίζει σαφώς τη γενική λογιστική από τη λογιστική του προϋπολογισµού. Το λογιστικό σχέδιο κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

1.
Η λογιστική του προϋπολογισµού επιτρέπει να παρακολουθείται λεπτοµερώς η δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ.
Καταγράφονται:
α) όλα τα κονδύλια·
β) όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων·

ΤΙΤΛΟΣ VIΙΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

γ) όλες οι κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεις·
δ) όλες οι πληρωµές, βεβαιωµένες απαιτήσεις και εισπράξεις που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
για το συνολικό ύψος τους και χωρίς συναίρεση µεταξύ τους.
2.
Εάν παραστεί ανάγκη, στις περιπτώσεις όπου αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωµές και απαιτήσεις εκφράζονται σε εθνικά νοµίσµατα το λογιστικό σύστηµα πρέπει να επιτρέπει να εγγράφονται
τόσο στο εθνικό νόµισµα όσο και σε ευρώ.
3.
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 51
καταλογίζονται σε ευρώ για τα ποσά των αποφάσεων χρηµατοδότησης που λαµβάνει η Επιτροπή.
Οι κατ' εξουσιοδότηση πιστώσεις που ορίζονται στο άρθρο 54
παράγραφος 3 καταλογίζονται σε ευρώ για το αντίτιµο των συµβάσεων, επιχορηγήσεων και προϋπολογιζόµενων δαπανών που συνοµολογούνται από το δικαιούχο κράτος ΑΚΕ ή υπερπόντια χώρα ή
έδαφος, ή την Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εκάστοτε
έργου ή προγράµµατος. Στο εν λόγω αντίτιµο λαµβάνεται ενδεχοµένως υπόψη:
α) πρόβλεψη για πληρωµή επιστρεπτέων εξόδων βάσει δικαιολογητικών εγγράφων·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 112
Οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του ΕΤΑ που
τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 αποτελούν το αντικείµενο των διαδικασιών ελέγχου και
απαλλαγής που προβλέπονται στο καταστατικό της ΕΤΕπ για όλες
τις πράξεις της. Οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τον έλεγχο από
το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαµβάνονται στην τριµερή συµφωνία. Οι
κανόνες αυτοί είναι το αποτέλεσµα από κοινού συµφωνίας της
ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε βάση την
σήµερα ισχύουσα συµφωνία, ή ενδεχοµένως µε την ανανεωµένη
συµφωνία, ή κάθε άλλη συµφωνία που τυχόν την υποκαθιστά.
Όσον αφορά τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους
του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παράγραφος 5 το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις εξουσίες του σύµφωνα µε τον παρόντα τίτλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 113
Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το ταχύτερο
δυνατόν, όλες τις αποφάσεις και πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 114
Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό Συνέδριο
κοινοποιεί στην Επιτροπή και στις αρχές για τις οποίες ισχύει ο
παρών κανονισµός, τα ονοµατεπώνυµα των υπαλλήλων που αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων σ' αυτές, καθώς και τα καθήκοντα
που ανατίθενται στους υπαλλήλους αυτούς.

Άρθρο 115
1.
Όσον αφορά τη συνεργασία µε τα κράτη ΑΚΕ, η εξέταση από
το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαπίστωση της νοµιµότητας και της
κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών διεξάγεται µε γνώµονα
τις διατάξεις της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, του παρόντος κανονισµού και
κάθε πράξης που εκδίδεται για την εκτέλεσή τους.
Όσον αφορά τη συνεργασία µε τις ΥΧΕ, η εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαπίστωση της νοµιµότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών διεξάγεται µε γνώµονα τις
διατάξεις της συνθήκης ΕΚ, της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης,
του παρόντος κανονισµού και όλων των άλλων εφαρµοστέων
πράξεων.
2.
Κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ελεγκτικό
Συνέδριο µπορεί να λαµβάνει γνώση, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 6, όλων των εγγράφων και πληροφοριών
που αφορούν τη δηµοσιονοµική διαχείριση των υπηρεσιών και
οργανισµών ως προς τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από τους πόρους του ΕΤΑ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
έχει την εξουσία να καλεί σε ακρόαση κάθε υπάλληλο ο οποίος
υπέχει ευθύνη σε πράξη δαπανών ή εσόδων, και να χρησιµοποιεί
όλες τις προβλεπόµενες δυνατότητες ελέγχου στις εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισµούς.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να συλλέξει όλες τις πληροφορίες τις
αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του, µπορεί να παρίσταται, µετά από αίτηµά του, στις πράξεις ελέγχου που διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού από ή για
λογαριασµό της Επιτροπής.
3.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µερινά ώστε να ελέγχεται η αντιστοιχία όλων των αξιών και µετρητών, σε καταθέσεις ή στο ταµείο,
µέσω βεβαιώσεων που έχουν υπογράψει οι αποδέκτες των καταθέσεων, ή µέσω πρακτικών της κατάστασης του ταµείου ή του χαρτοφυλακίου. Το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να προβαίνει στις
σχετικές επαληθεύσεις.
4.
Μετά από σχετικό αίτηµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στους
οποίους είναι κατατεθειµένα χρηµατικά ποσά του ΕΤΑ να επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να εξακριβώνει την αντιστοιχία των
εξωτερικών δεδοµένων µε τα λογιστικά δεδοµένα.
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5. Η Επιτροπή παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλες τις διευκολύνσεις και όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που αυτό κρίνει ότι
χρειάζεται κατά την εκπλήρωση της αποστολής του. Θέτει στη
διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα δικαιολογητικά που
αφορούν την ανάθεση και την εκτέλεση συµβάσεων και όλους τους
λογαριασµούς σε χρήµα ή σε είδος, όλα τα λογιστικά και δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συναφή διοικητικά έγγραφα, όλα
τα έγγραφα τα σχετικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες, όλα τα βιβλία
απογραφής, όλα τα οργανογράµµατα τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί αναγκαία για την επαλήθευση, βάσει παραστατικών ή
επιτόπου, της έκθεσης σχετικά µε το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού και, για τους ίδιους σκοπούς, όλα τα έγγραφα και
δεδοµένα τα οποία καταρτίζονται ή φυλάσσονται σε µαγνητικό
µέσο.
Οι υπάλληλοι οι υποκείµενοι στους ελέγχους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου υποχρεούνται:
α) να ανοίγουν το ταµείο τους, να επιδεικνύουν τα µετρητά, τις
αξίες και τα είδη πάσης φύσεως καθώς και τα δικαιολογητικά
στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση και φυλάσσονται από
αυτούς, καθώς και κάθε βιβλίο, µητρώο ή άλλο έγγραφο που
έχει σχέση µε τα ανωτέρω·
β) να επιδεικνύουν την αλληλογραφία ή κάθε άλλο έγγραφο που
απαιτείται για την πλήρη διεκπεραίωση του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Μόνον το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο β)
δεύτερο εδάφιο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εξουσιοδοτηµένο να επαληθεύει τα
έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα έσοδα και τις δαπάνες του ΕΤΑ
και φυλάσσονται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.
6. Ο έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικότητας των εσόδων και των δαπανών και ο έλεγχος της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης επεκτείνονται και στη χρησιµοποίηση από οργανισµούς
που είναι ξένοι προς την Επιτροπή των πόρων του ΕΤΑ που έχουν
εισπράξει και διαχειριστεί ως επιχορηγήσεις σύµφωνα µε τον τίτλο
VI. Κάθε χρηµατοδότηση από τους πόρους του ΕΤΑ σε δικαιούχους ξένους προς την Επιτροπή τελεί υπό τον όρο της έγγραφης
αποδοχής, από τους δικαιούχους ή, σε περίπτωση µη αποδοχής εκ
µέρους τους, από τους αναδόχους και τους υπεργολάβους, της
επαλήθευσης που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση του ποσού των χρηµατοδοτήσεων που έχουν
χορηγηθεί.
7. Η χρησιµοποίηση ολοκληρωµένων µηχανογραφικών συστηµάτων δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της πρόσβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα δικαιολογητικά έγγραφα.
8. Οι εθνικές αρχές ελέγχου των δικαιούχων κρατών ενθαρρύνονται να συµµετέχουν στο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 116
1. Μετά το κλείσιµο κάθε δηµοσιονοµικού έτους, το Ελεγκτικό
Συνέδριο συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία διέπεται από τις
παραγράφους 2 έως 6.
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2.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωστοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, τις παρατηρήσεις που θεωρεί σκόπιµο να
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει
να παραµένουν εµπιστευτικές. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις απαντήσεις
της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου.
3.
Η ετήσια έκθεση περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις σχετικά µε τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
4.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να προσθέσει στην ετήσια
έκθεση κάθε συγκεντρωτική παρουσίαση και κάθε παρατήρηση
γενικού χαρακτήρα που κρίνει ενδεδειγµένη.
5.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε οι
απαντήσεις της Επιτροπής στις παρατηρήσεις του να δηµοσιεύονται
αµέσως µετά τις παρατηρήσεις στις οποίες αναφέρονται.
6.
Το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την απαλλαγή, καθώς
και στην Επιτροπή, την ετήσια έκθεσή του συνοδευόµενη από τις
απαντήσεις της Επιτροπής, και εξασφαλίζει τη δηµοσίευσή τους
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 117
1.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε
παρατήρηση που κατά τη γνώµη του πρέπει να παρουσιάζεται σε
ειδική έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να παραµένουν εµπιστευτικές.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί εντός δυόµισι µηνών στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα ενδεχόµενα σχόλιά του επί των εν λόγω παρατηρήσεων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδίδει εντός του επόµενου µηνός το οριστικό κείµενο της εκάστοτε ειδικής έκθεσης.
2.
Οι ειδικές εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
συνοδευόµενες από τις απαντήσεις της Επιτροπής, διαβιβάζονται
αµελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Καθένα
από τα όργανα αυτά, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε την Επιτροπή,
προσδιορίζει τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις ως άνω εκθέσεις.
Εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει να δηµοσιεύσει στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισµένες από τις ως
άνω ειδικές εκθέσεις, αυτές συνοδεύονται από τις απαντήσεις της
Επιτροπής.
3.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί να γνωµοδοτεί επί ζητηµάτων
που σχετίζονται µε το ΕΤΑ κατόπιν αιτήσεως άλλων οργάνων.

Άρθρο 118
Παράλληλα µε την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 116,
το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την αξιοπιστία των λογαριασµών καθώς και τη νοµιµότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων.
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Άρθρο 119
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου εκδιδόµενη µε ειδική πλειοψηφία, χορηγεί στην Επιτροπή, έως
τις 30 Απριλίου του έτους N+2, απαλλαγή για τη δηµοσιονοµική
διαχείριση, κατά το οικονοµικό έτος N, των πόρων του ΕΤΑ που
τελούν υπό τη διαχείρισή της σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος
2. Αν η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να τηρηθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τους
λόγους για τους οποίους η σχετική απόφαση χρειάσθηκε να
αναβληθεί. Στην περίπτωση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αναβάλλει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής, η Επιτροπή
προσπαθεί να λάβει, το συντοµότερο δυνατόν, τα µέτρα τα οποία
είναι σε θέση να διευκολύνουν την άρση των εµποδίων για την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση απαλλαγής αφορά τους λογαριασµούς του ΕΤΑ
που προβλέπονται στο άρθρο 96 εξαιρουµένου του µέρους που
παρέχεται από την ΕΤΕπ σύµφωνα µε το άρθρο 125 παράγραφος 2.
Στην απόφαση απαλλαγής περιλαµβάνεται εκτίµηση για την ευθύνη
της Επιτροπής στη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
3. Εν όψει της χορήγησης της απαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει, µετά το Συµβούλιο, τους λογαριασµούς του ΕΤΑ
που προβλέπονται στο άρθρο 96. Εξετάζει επίσης και την ετήσια
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής, τις ειδικές εκθέσεις του σε σχέση µε το
οικείο οικονοµικό έτος καθώς και τη δήλωσή του που βεβαιώνει
την αξιοπιστία των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.
4. Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα σχόλια που
συνοδεύουν τη σύσταση απαλλαγής που έχει εκδοθεί από το Συµβούλιο.
5. Μετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε τα µέτρα που
έλαβε ως επακόλουθα αυτών των παρατηρήσεων και σχολίων, και
ιδίως σχετικά µε τις οδηγίες που έδωσε στις υπηρεσίες της που
εµπλέκονται στη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΤΑ. Η
έκθεση αυτή διαβιβάζεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Η απόφαση απαλλαγής δηµοσιεύεται
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στην

Επίσηµη

Άρθρο 120
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από
αίτηµά του, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των πόρων του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείρισή της σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 κατά το οικονοµικό έτος αναφοράς. Η πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών πραγµατοποιούνται
µε τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου, της προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου, των διατάξεων που διέπουν
τις δικαστικές και πειθαρχικές διαδικασίες και των συµφερόντων της
Κοινότητας.

L 83/26

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Άρθρο 121
Ετησίως, και πριν από την 1η Σεπτεµβρίου, η ΕΤΕπ γνωστοποιεί
στην Επιτροπή τις προβλέψεις της ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωµές που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση
της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1
στο πλαίσιο των πράξεων της επενδυτικής διευκόλυνσης και συµπεριλαµβανόµενων των επιδοτήσεων επιτοκίου, σύµφωνα µε την εσωτερική συµφωνία.
Ετησίως, και πριν από την 1η Μαΐου, η ΕΤΕπ γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις επικαιροποιηµένες προβλέψεις ως προς τις αναλήψεις
υποχρεώσεων και τις πληρωµές που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.
Άρθρο 122
1.
Οι συνεισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 39 και αποφασίζονται από το Συµβούλιο καταβάλλονται από τα κράτη µέλη
στην ΕΤΕπ, σε ειδικό λογαριασµό που ανοίγεται στο όνοµα καθενός
από τα κράτη µέλη.
2.
Εκτός εάν το Συµβούλιο αποφασίσει άλλως σχετικά µε την
ανταµοιβή της ΕΤΕπ σύµφωνα µε το άρθρο 8 της εσωτερικής συµφωνίας, τα έσοδα της ΕΤΕπ από το πιστωτικό υπόλοιπο των ειδικών
λογαριασµών της παραγράφου 1 εγγράφονται σε λογαριασµό στο
όνοµα της Επιτροπής και χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που
προβλέπονται στο άρθρο 9 της συµφωνίας.
3.
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πράξεις τις οποίες
πραγµατοποιεί η ΕΤΕπ επί των πόρων του ΕΤΑ, ιδίως µε την
ιδιότητα του πιστωτή ή του κυρίου, ασκούνται από τα κράτη µέλη.

συµβάσεων και των πληρωµών, σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που καθορίζονται στη συµφωνία διαχείρισης που προβλέπεται
στο άρθρο 128.
Άρθρο 125
1. Η ΕΤΕπ τηρεί τη λογιστική της επενδυτικής διευκόλυνσης,
συµπεριλαµβανόµενων των επιδοτήσεων επιτοκίου, η οποία χρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση
του πλήρους κύκλου ροής των κεφαλαίων από την παραλαβή τους
ως την καταβολή τους κατόπιν των εσόδων που γεννώνται και των
ενδεχοµένων περαιτέρω εισπράξεων. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θεσπίζουν από κοινού τους εφαρµοστέους λογιστικούς κανόνες και
µεθόδους και ενηµερώνουν σχετικά τα κράτη µέλη.
2. Ετησίως, η ΕΤΕπ διαβιβάζει στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή
έκθεση επί της εκτέλεσης των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από
τους πόρους του ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείρισή της, συµπεριλαµβανόµενων των δηµοσιονοµικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες και τις µεθόδους που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 101, παράγραφος 2.
Τα ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου, µε τη µορφή σχεδίου, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου µε
την οριστική τους µορφή, µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε,
έτσι ώστε να τα χρησιµοποιήσει η Επιτροπή κατά την κατάρτιση,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 της εσωτερικής συµφωνίας, των λογαριασµών που προβλέπονται στο άρθρο 96 του
παρόντος κανονισµού. Η έκθεση επί της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των πόρων που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ υποβάλλεται από αυτήν προς την Επιτροπή το αργότερο στις 31 Μαρτίου
µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε.

4.
Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται το ταµείο των ποσών που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που
καθορίζονται στη συµφωνία διαχείρισης του άρθρου 128.

Άρθρο 126

5.
Η επενδυτική διευκόλυνση τυγχάνει διαχείρισης σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης και στην εσωτερική συµφωνία.

Για τις συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του
ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, εφαρµόζονται οι ίδιοι
κανόνες της ΕΤΕπ.

Άρθρο 123

Άρθρο 127

Η ΕΤΕπ αµείβεται, σύµφωνα µε ρύθµιση πλήρους κάλυψης των εξόδων της, για τη διαχείριση των πράξεων που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης. Το Συµβούλιο αποφασίζει για τους πόρους και τους µηχανισµούς αµοιβής της ΕΤΕπ
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της εσωτερικής συµφωνίας.
Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής αυτής της απόφασης ενσωµατώνονται στη συµφωνία διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο
128.

Στις περιπτώσεις έργων και προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα κράτη µέλη ή από τους οργανισµούς τους που έχουν
αναλάβει την εκτέλεση, η ΕΤΕπ, ανταποκρινόµενη στις προτεραιότητες που τίθενται στις στρατηγικές συνεργασίας ανά χώρα, κατά το
κεφάλαιο ΙΙΙ της εσωτερικής συµφωνίας και το άρθρο 20 της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, µπορεί να αναθέσει, στα κράτη µέλη
ή στους οργανισµούς τους που έχουν αναλάβει εκτελεστικά καθήκοντα, την ευθύνη της διαχείρισης των ενισχύσεων που χορηγούνται
από την Κοινότητα.

Άρθρο 124
Η ΕΤΕπ ενηµερώνει τακτικά την Επιτροπή για τις πράξεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης, συµπεριλαµβανόµενων των επιδοτήσεων επιτοκίου, για τη χρησιµοποίηση
κάθε δόσης συνεισφορών που καταβάλλεται στην ΕΤΕπ, και ιδίως
για τα τριµηνιαία συνολικά ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων, των

Άρθρο 128
Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος µέρους αποτελούν το αντικείµενο συµφωνίας διαχείρισης, η οποία συνάπτεται
µεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόµατος της Κοινότητας, και της ΕΤΕπ.
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ΜΕΡΟΣ 3
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
TΙΤΛΟΣ I
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

άρθρο 1 παράγραφος 3 της εσωτερικής συµφωνίας. Το ίδιο ισχύει
και για τα διάφορα έσοδα προγενέστερων ΕΤΑ, τα οποία απαρτίζονται ιδίως από τους τόκους υπερηµερίας που εισπράττονται σε περίπτωση καθυστερηµένης καταβολής των συνεισφορών των κρατών
µελών στα σχετικά ETA, καθώς και από τους οφειλόµενους στην
Κοινότητα τόκους επί των πόρων ΕΤΑ που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΑ

Άρθρο 129
1.
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου διέπουν τη µεταφορά προς
το 9ο ΕΤΑ των υπολοίπων των πόρων που είχαν συσταθεί στο πλαίσιο των εσωτερικών συµφωνιών για το 6ο (1), το 7ο (2) και το 8ο (3)
ΕΤΑ (εφεξής «προγενέστερα ΕΤΑ»).
2.
Τα υπόλοιπα των προγενέστερων ΕΤΑ χρησιµοποιούνται για
τη χρηµατοδότηση των έργων, προγραµµάτων και άλλων µορφών
δράσης που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ και της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις, αντίστοιχα, της συµφωνίας και της απόφασης και υπό
τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
Προς τούτο, όλα τα ενδεχόµενα υπόλοιπα των προγενέστερων ΕΤΑ
που διαπιστώνονται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι
της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, σε ό,τι αφορά τα κράτη ΑΚΕ, και κατά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εσωτερικής συµφωνίας, σε ό,τι
αφορά τις ΥΧΕ, καθώς και κάθε ποσό που θα πρέπει να αποδεσµευτεί µετά την ολοκλήρωση έργων και προγραµµάτων που εκτελούνται αυτή τη στιγµή στο πλαίσιο προγενέστερων ΕΤΑ, µεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται υπό την
επιφύλαξη της απόφασης αριθ. 2/2000 του Συµβουλίου των
Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ (4).
Άρθρο 130
1.
Όλοι οι πόροι που έχουν εκ των προτέρων διατεθεί για το
ενδεικτικό πρόγραµµα κράτους ΑΚΕ ή περιφέρειας ΑΚΕ, πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου
που παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, και οι
οποίοι µεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ, παραµένουν στη διάθεση του
αντίστοιχου κράτους ή περιφέρειας ΑΚΕ.
2.
Όλοι οι πόροι που έχουν διατεθεί στις ΥΧΕ πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης
παραµένουν στη διάθεσή τους. Όλοι οι πόροι που µεταφέρονται
έτσι στο 9ο ΕΤΑ, αφού πριν διατεθούν για το ενδεικτικό πρόγραµµα υπερπόντιας χώρας, εδάφους ή περιφέρειας, παραµένουν
στη διάθεσή τους, ή διατίθενται για την περιφερειακή συνεργασία
στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης.
3.
Τα υπόλοιπα των εσόδων από τόκους επί των πόρων προγενέστερων ΕΤΑ µεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και διατίθενται για τους
ίδιους σκοπούς µε εκείνους των εσόδων που προβλέπονται στο
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

86 της 31.3.1986, σ. 221.
229 της 17.8.1991, σ. 288.
156 της 29.5.1998, σ. 108.
17 της 19.1.2001, σ. 20.

Άρθρο 131
1. Σε ό,τι αφορά τα κράτη ΑΚΕ, κάθε άλλο υπόλοιπο που δεν
διατίθεται σε χώρα ή περιφέρεια, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβατικών µέτρων που ισχύουν µέχρι την έναρξη της ισχύος της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, εντάσσεται στο 9ο ΕΤΑ, σύµφωνα µε την απόφαση
που προβλέπεται στο άρθρο 132 του παρόντος κανονισµού.
Η διάταξη αυτή ισχύει ιδίως για κάθε τυχόν υπόλοιπο:
α) των πόρων προγενεστέρων ΕΤΑ που δεν είχαν προηγουµένως
διατεθεί σε συγκεκριµένο κράτος ή περιφέρεια ΑΚΕ, συµπεριλαµβανόµενων των τυχόν υπολοίπων των πόρων για βοήθεια
έκτακτης ανάγκης, βοήθεια προς τους πρόσφυγες και βοήθεια
για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,
β) των πόρων των χρηµατοδοτικών µέσων STABEX και SYSMIN.
2. Σε ό,τι αφορά τις ΥΧΕ, κάθε άλλο υπόλοιπο που δεν έχει διατεθεί για ενδεικτικό πρόγραµµα κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της εσωτερικής συµφωνίας εντάσσεται στα αδιάθετα κονδύλια του 9ου ΕΤΑ.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται ιδίως για κάθε τυχόν υπόλοιπο από
τα συνολικά ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 118 και 142 της
απόφασης 91/482/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5), και αφορούν, αντίστοιχα, τους µηχανισµούς STABEX και SYSMIN. Ωστόσο, αποφάσεις χρηµατοδότησης σχετικά µε τα υπόλοιπα του SYSMIN µπορούν να εκδίδονται µέχρι την έναρξη της ισχύος της εσωτερικής
συµφωνίας, εάν υποβληθεί αίτηση χρηµατοδότησης πριν από την
εκπνοή της απόφασης 91/482/ΕΟΚ.

Άρθρο 132
Η Επιτροπή εκδίδει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του
παρόντος τίτλου σε ό,τι αφορά την οριστική αντιµετώπιση, στο
πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ, των υπολοίπων καθώς και των ποσών προς
αποδέσµευση που πρόκειται να µεταφερθούν στο 9ο ΕΤΑ.
Οι λεπτοµερείς αυτοί κανόνες εκδίδονται µετά από διαβουλεύσεις
µε την ΕΤΕπ σε ό,τι αφορά τους πόρους που τελούν υπό τη διαχείρισή της, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζουν η συµφωνία
ΑΚΕ-ΕΚ, η απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης, η εσωτερική συµφωνία
και ο παρών κανονισµός.
(5) ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1.
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εξαίρεση σε ότι αφορά τα καθήκοντα του δηµοσιονοµικού ελεγκτή
και την απόδοση των λογαριασµών. Η διαδικασία πρόσκλησης για
καταβολή συνεισφορών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν
λόγω αποφάσεων είναι η προβλεπόµενη από τον παρόντα κανονισµό
για τις πράξεις, τη διαχείριση των οποίων διενεργεί η Επιτροπή.

Άρθρο 134
Άρθρο 133
1.
Τα υπόλοιπα των προγενέστερων ΕΤΑ που µεταφέρονται στο
9ο ΕΤΑ υπόκεινται σε διαχείριση υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο και στις οικείες διατάξεις της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ, της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης και της εσωτερικής
συµφωνίας.
2.
Σε ό,τι αφορά τα κράτη ΑΚΕ, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, στο πλαίσιο των προγενεστέρων ΕΤΑ, πριν από την έναρξη της
ισχύος της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, εξακολουθούν να εκπληρώνονται
σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τα εν λόγω ΕΤΑ, εκτός
απ' ό,τι αφορά τα καθήκοντα του δηµοσιονοµικού ελεγκτή, την
απόδοση των λογαριασµών και τη διαδικασία πρόσκλησης για καταβολή συνεισφορών, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισµού. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας
ΑΚΕ-ΕΚ, τα υπόλοιπα που µεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ χρησιµοποιούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία ΑΚΕΕΚ, στην εσωτερική συµφωνία και στον παρόντα κανονισµό.

Για να βεβαιώνεται ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν
αναληφθεί στο πλαίσιο προγενέστερων ΕΤΑ πραγµατοποιείται µε
γνώµονα την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η Επιτροπή εφαρµόζει διαδικασίες που προβλέπουν ιδίως, µια συµφωνία
χρηµατοδότησης να αποτελεί αντικείµενο παράτασης µόνο µία
φορά, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, και τούτο
σε καµία περίπτωση για περίοδο µεγαλύτερη των τριών ετών από
την καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται, κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος κανονισµού, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των έργων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται βάσει
της ως άνω συµφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Άρθρο 135
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους µεταφερόµενους πόρους προγενέστερων ΕΤΑ που διατίθενται για ενδεικτικά εθνικά ή περιφερειακά
προγράµµατα κατά το άρθρο 130:
α) εάν το αντίστοιχο ποσό είναι ανώτερο των 10 εκατ. EUR, ανά
χώρα ή περιφέρεια, οι πόροι αυτοί υπόκεινται σε διαχείριση
κατά τις διατάξεις του ΕΤΑ προέλευσης, σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα για συµµετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στους διαγωνισµούς ανάθεσης συµβάσεων·
β) εάν οι µεταφερόµενοι πόροι είναι κατώτεροι ή ίσοι των 10 εκατ.
ευρώ, εφαρµόζονται οι κανόνες επιλεξιµότητας για συµµετοχή
στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προβλέπονται για
το 9ο ΕΤΑ.
3.
Όσον αφορά τις ΥΧΕ, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, στο
πλαίσιο των προγενεστέρων ΕΤΑ, πριν από την έναρξη ισχύος της
εσωτερικής συµφωνίας και του παρόντος κανονισµού εξακολουθούν
να εκπληρώνονται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τα εν
λόγω ΕΤΑ, εκτός απ' ό,τι αφορά τα καθήκοντα του δηµοσιονοµικού
ελεγκτή, την απόδοση των λογαριασµών και τη διαδικασία
πρόσκλησης για καταβολή συνεισφορών, όπου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Οι µεταφερόµενοι από τα προγενέστερα ΕΤΑ πόροι εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις της απόφασης 91/482/ΕΟΚ, η οποία εξακολουθεί να εφαρµόζεται για τον σκοπό αυτό µέχρι την έναρξη ισχύος
της εσωτερικής συµφωνίας.
4.
Οι αποφάσεις που αφορούν τα προγενέστερα ΕΤΑ των οποίων
η ΕΤΕπ ασκεί τη δηµοσιονοµική διαχείριση εξακολουθούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τα ως άνω ΕΤΑ, µε

1. Οι διαδικασία σχετικά µε τις συνεισφορές των κρατών µελών
που καθορίζεται στα άρθρα 8, 38 και 40, εφαρµόζεται για πρώτη
φορά για την καταβολή της πρώτης δόσης που θα προταθεί µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
2. Οι προθεσµίες που καθορίζονται στα άρθρα 102, 103, 116
και 125 εφαρµόζονται για πρώτη φορά για το δηµοσιονοµικό έτος
2005.
Για τα προγενέστερα δηµοσιονοµικά έτη, οι προθεσµίες αυτές είναι
οι εξής:
α) 30 Απριλίου και 31 Μαΐου, για το άρθρο 102·
β) 15 Ιουλίου, για το άρθρο 103 παράγραφος 1·
γ) 15 Οκτωβρίου, για το άρθρο 103 παράγραφος 2·
δ) 30 Νοεµβρίου, για το άρθρο 103 παράγραφος 3·
ε) 15 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου, για το άρθρο 116 παράγραφος
2·
στ) 30 Νοεµβρίου, για το άρθρο 116 παράγραφος 6·
ζ) 31 Μαρτίου, 15 Σεπτεµβρίου και 30 Απριλίου, για το άρθρο
125 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
3. Οι διατάξεις του τίτλου VΙΙ του µέρους Ι εφαρµόζονται
προοδευτικά, ανάλογα µε τις τεχνικές δυνατότητες, µε στόχο την
πλήρη παραγωγή αποτελέσµατος για το δηµοσιονοµικό έτος 2005.

1.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΤΙΤΛΟΣ II
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 136
1.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 34 της εσωτερικής συµφωνίας,
τα κράτη µέλη αξιολογούν τον βαθµό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και των εκταµιεύσεων πριν από την εκπνοή του ΕΤΑ. Με την
ευκαιρία αυτή, αξιολογούν και τις ανάγκες της Επιτροπής στο πλαίσιο των πόρων που προορίζονται για τις δαπάνες εφαρµογής κατά
τα άρθρα 4 και 9 της εσωτερικής συµφωνίας. Οι ανάγκες σε νέους
πόρους για την υποστήριξη της οικονοµικής συνεργασίας και για
τις δαπάνες εφαρµογής κατά το άρθρο 9 της εσωτερικής συµφωνίας
προσδιορίζονται υπό το φως της ως άνω αξιολόγησης και λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους µη δεσµευθέντες και µη εκταµιευθέντες
στο πλαίσιο του ΕΤΑ πόρους.
Η Επιτροπή λαµβάνει πλήρως υπόψη την ως άνω αξιολόγηση επιδόσεων κατά την αναπροσαρµογή της κατανοµής των πόρων σύµφωνα
µε το άρθρο 16 της εσωτερικής συµφωνίας και αποφασίζει κάθε
ανακατανοµή πόρων που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της
βέλτιστης χρησιµοποίησης των διαθέσιµων πόρων.

L 83/29

2. Πριν από την εκπνοή του ΕΤΑ, τα κράτη µέλη καθορίζουν
ηµεροµηνία πέραν της οποίας οι πόροι του ΕΤΑ δεν µπορούν πλέον
να δεσµευθούν.
Άρθρο 137
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται κατά την ίδια περίοδο µε την εσωτερική συµφωνία.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 9ου ΕΤΑ
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της εσωτερικής συµφωνίας, στο ΕΤΑ διατίθεται ποσό µέγιστου ύψους 13 800 εκατοµ. ευρώ το
οποίο χρηµατοδοτείται από τα κράτη µέλη µε τις ακόλουθες συνεισφορές:
Κράτος µέλος

Συνεισφορά, σε εκατοµ. ευρώ

Βέλγιο

540,96

∆ανία

295,32

Γερµανία

3 223,68

Ελλάδα

172,50

Ισπανία

805,92

Γαλλία

3 353,40

Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο

85,56
1 730,52
40,02

Κάτω Χώρες

720,36

Αυστρία

365,70

Πορτογαλία

133,86

Φινλανδία

204,24

Σουηδία

376,74

Ηνωµένο βασίλειο

1 751,22
13 800,00

Το ποσό αυτό κατανέµεται ως εξής:
i) 13 500 εκατοµ. ευρώ διατίθενται στα κράτη ΑΚΕ,
ii) 175 εκατοµ. ευρώ διατίθενται στις ΥΧΕ,
iii) 125 εκατοµ. ευρώ προορίζονται για την Επιτροπή, µε σκοπό την κάλυψη των εξόδων που συνδέονται µε την εφαρµογή
του ΕΤΑ.
2.1. Επί του συνολικού ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εσωτερικής συµφωνίας, ποσό µέγιστου ύψους 13 500 εκατοµ. ευρώ προορίζεται για τα κράτη ΑΚΕ και κατανέµεται ως εξής:
α) Έως και 10 000 εκατοµ. ευρώ λαµβάνουν τη µορφή µη επιστρεπτέας βοήθειας και περιλαµβάνουν έως και:
i) 9 836 εκατοµ. ευρώ για την υποστήριξη της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, η οποία πρέπει να προγραµµατισθεί
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως 5 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Οι πόροι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βραχυπρόθεσµης βοήθειας έκτακτης ανάγκης,
δυνάµει του άρθρου 72 παράγραφος 3 της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Ποσό 195 εκατοµ. ευρώ από αυτό το κονδύλιο
προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του
παραρτήµατος Ι και άρθρα 2 και 4 του παραρτήµατος ΙΙ της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ,
ii) 90 εκατοµ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ,
iii) 70 εκατοµ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και
iv) 4 εκατοµ. ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία θεσπίσθηκε
δυνάµει του άρθρου 17 της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ·
β) έως και 1 300 εκατοµ. ευρώ προορίζονται για τη χρηµατοδότηση της υποστήριξης της περιφερειακής συνεργασίας και
ενσωµάτωσης των κρατών ΑΚΕ, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 έως 14 του παραρτήµατος ΙV της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ·
γ) έως και 2 200 εκατοµ. ευρώ διατίθενται για τη χρηµατοδότηση της επενδυτικής διευκόλυνσης, σύµφωνα µε τους όρους
και τους λεπτοµερείς κανόνες που θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙ («Όροι και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης») της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και µε την επιφύλαξη της χρηµατοδότησης των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπουν τα άρθρα 2 και
4 του παραρτήµατος ΙΙ της ίδιας συµφωνίας, η οποία πραγµατοποιείται από τους πόρους που αναφέρονται στο στοιχείο
α) σηµείο i) του παρόντος τµήµατος.
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2.2. Από το ποσό των 13 500 εκατοµ. ευρώ που προβλέπεται στο τµήµα 2.1, ποσό 1 000 εκατοµ. ευρώ δεν µπορεί να αποδεσµευτεί παρά µόνο αφού εξετασθούν τα αποτελέσµατα εκ µέρους του Συµβουλίου κατά το 2004, βάσει σχετικής πρότασης
της Επιτροπής. Εάν αποδεσµευτεί, το ποσό αυτό κατανέµεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, µεταξύ των κονδυλίων που προβλέπονται στο τµήµα 2.1, στοιχεία α), β) και γ).
3. Το συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συνδροµής που χορηγείται από την Κοινότητα προς τις ΥΧΕ από το συνολικό
κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εσωτερικής συµφωνίας καθορίζεται σε 175 εκατοµ.
ευρώ, από τα οποία τα 155 εκατοµ. ευρώ λαµβάνουν τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων, από τις οποίες ποσό ενός
εκατοµµυρίου ευρώ προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του παραρτήµατος ΙΙ Α της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης, ενώ 20 εκατοµ. ευρώ εντάσσονται στην
επενδυτική διευκόλυνση. Οι κανόνες που διέπουν την υλοποίηση της βοήθειας αυτής καθορίζονται στην απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύνδεση των ΥΧΕ µε την Κοινότητα, η οποία έχει εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 187 της συνθήκης.
4. Ποσό ύψους 125 εκατοµ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης που αναλαµβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Χρησιµοποιείται δε σύµφωνα µε τις αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 9 της
εσωτερικής συµφωνίας και προσαυξάνεται κατά τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της ίδιας συµφωνίας.
5.1. Στο ποσό που καθορίζεται στο τµήµα 1 δεύτερο εδάφιο προστίθενται, και µέχρι ποσού 1 720 εκατοµ. ευρώ, τα δάνεια
που χορηγούνται από την ΕΤΕπ από τους ιδίους πόρους της. Οι πόροι αυτοί χορηγούνται για τους σκοπούς που τίθενται
στο παράρτηµα ΙΙ της συµφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης, βάσει των όρων που προβλέπει το
καταστατικό της ΕΤΕπ και των εφαρµοστέων διατάξεων των λεπτοµερών κανόνων και όρων χρηµατοδότησης των επενδύσεων, όπως θεσπίζονται στο παράρτηµα και στην απόφαση που προαναφέρονται.
5.2. Τα ως άνω δάνεια προορίζονται:
α) έως και 1 700 εκατοµ. ευρώ, για πράξεις χρηµατοδότησης που θα πραγµατοποιηθούν στα κράτη ΑΚΕ·
β) έως και 20 εκατοµ. ευρώ, για πράξεις χρηµατοδότησης που θα πραγµατοποιηθούν στις ΥΧΕ.

L 83/31

L 83/32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 579/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαρτίου 2003
για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ακατέργαστου µη κεκραµένου µαγνησίου, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας
παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες µαζί µε αποδεικτικά
στοιχεία. Η Επιτροπή έλαβε επτά απαντήσεις από τη βιοµηχανία χρήστη που υποστήριζε την κατάργηση των µέτρων.
Επιπλέον, ο µοναδικός κοινοτικός παραγωγός επιβεβαίωσε
ότι τα µέτρα δεν ήταν πλέον αναγκαία. Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή ενηµέρωσε τα ενδιαφερόµενα µέρη
για την πρόθεσή της να προτείνει στο Συµβούλιο την
κατάργηση του ισχύοντος δασµού αντιντάµπινγκ και να
περατώσει τη διαδικασία µετά την ανάκληση της υποστήριξης. Κανένα νέο επιχείρηµα όσον αφορά πτυχές κοινοτικού
συµφέροντος δεν υποστηρίχθηκε. Θεωρείται, εποµένως, ότι
η περάτωση της διαδικασίας δεν είναι αντίθετη προς το
συµφέρον της Κοινότητας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα
άρθρα 9 και 11,
την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(1)

Τον Νοέµβριο του 1998, το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2402/98 (2), επέβαλε οριστικούς δασµούς
αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ακατέργαστου µη κεκραµένου
µαγνησίου καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

(2)

Αυτοί οι δασµοί επιβλήθηκαν µετά από έρευνα που κινήθηκε
κατόπιν καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε από την Comite
de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (εφεξής «ο
καταγγέλλων») εξ ονόµατος του µοναδικού κοινοτικού
παραγωγού ακατέργαστου µη κεκραµένου µαγνησίου
(εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»).

(3)

Τον Ιούνιο του 2002 κινήθηκε µερική ενδιάµεση επανεξέταση (3) δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού. Η επανεξέταση περιορίστηκε στην
καταλληλότητα των οριστικών δασµών αντιντάµπινγκ που
επιβλήθηκαν.

(7)

Ορισµένα µέρη ζήτησαν την αναδροµική κατάργηση των
µέτρων, ισχυριζόµενα ότι δεν υπήρχε καµία βάση για την
επιβολή των δασµών αντιντάµπινγκ εφόσον ο καταγγέλλων
ανακάλεσε επισήµως την καταγγελία του.

(8)

Σχετικά, πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσµατα επανεξέτασης βάσει του άρθρου 11 του βασικού κανονισµού
ισχύουν κανονικά από την ηµεροµηνία περάτωσης αυτής της
επανεξέτασης. Όντως, είναι καθιερωµένη πρακτική της Κοινότητας να διατηρείται η ισχύς των δασµών αντιντάµπινγκ
έως ότου διαπιστωθεί ότι είναι δικαιολογηµένη η περάτωση
ή η τροποποίησή τους. Συνεπώς, τα µέρη δεν έχουν κανένα
νόµιµο λόγο να περιµένουν στην παρούσα υπόθεση ότι τα
ισχύοντα µέτρα θα καταργηθούν µε αναδροµικά ισχύ.
Θεωρήθηκε ότι πρέπει να υιοθετηθεί µια συνεκτική νοµική
προσέγγιση προκειµένου να αποφευχθεί ένα ασταθές και
απρόβλεπτο περιβάλλον για τους οικονοµικούς φορείς στο
µέλλον. Επιπλέον, η περάτωση ενός µέτρου αντιντάµπινγκ µε
αναδροµική ισχύ θα επηρέαζε την αγορά µη κεκραµένου
µαγνησίου, εισάγοντας διακρίσεις. Οι οικονοµικοί φορείς οι
οποίοι αγόρασαν ακατέργαστο, µη κεκραµένο µαγνήσιο από
χώρες που δεν υπόκεινται σε δασµούς αντιντάµπινγκ θα θεωρούσαν, σε περίπτωση αναδροµικής ισχύος του µέτρου, ότι
η σύνεσή τους δεν ήταν δικαιολογηµένη. Θεωρήθηκε ότι οι
φορείς που πραγµατοποίησαν αγορές στην Κίνα θα σηµείωναν απροσδόκητο κέρδος, εφόσον οι δασµοί αντιντάµπινγκ
δεν θα είχαν εισπραχθεί για τις εισαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της παύσης της παραγωγής του υπό
εξέταση προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και
της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού. Για όλους τους
προαναφερθέντες λόγους, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση
για αναδροµική περάτωση.

(9)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι πρέπει
να περατωθεί η διαδικασία αντιντάµπινγκ όσον αφορά τις
εισαγωγές ακατέργαστου µη κεκραµένου µαγνησίου, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.

Β. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(4)

Με επιστολή της 18ης Ιουνίου 2002, ο καταγγέλλων
ανακάλεσε επισήµως την καταγγελία του. Ο καταγγέλλων
ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε το ότι ο µοναδικός γνωστός κοινοτικός παραγωγός ακατέργαστου, µη κεκραµένου
µαγνησίου είχε σταµατήσει την παραγωγή του, και δήλωσε
ότι τα µέτρα δεν φαίνονται πλέον αναγκαία.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, σε περίπτωση ανάκλησης της καταγγελίας, η διαδικασία είναι δυνατό να περατούται, εκτός αν κρίνεται ότι η
περάτωσή της δεν θα ήταν προς το συµφέρον της Κοινότητας.

(6)

Σε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου
2002 (4) η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να εξετάσει
κατά πόσον ήταν δικαιολογηµένη η κατάργηση των µέτρων.
Τα ενδιαφερόµενα µέρη κλήθηκαν να αναγγελθούν και να

(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (EE L 305 της 7.11.2002,
σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 298 της 7.11.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2788/2000 (ΕΕ L 324 της
21.12.2000, σ. 4).
(3) ΕΕ C 140 της 13.6.2002, σ. 14.
(4) ΕΕ C 230 της 27.9.2002, σ. 2.

Γ. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
(10)

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να περατωθεί η τρέχουσα
έρευνα ενδιάµεσης επανεξέτασης όσον αφορά τα ίδια µέτρα
αντιντάµπινγκ,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Περατώνεται η διαδικασία αντιντάµπινγκ, καθώς και η έρευνα επανεξέτασης των µέτρων αντιντάµπινγκ, όσον
αφορά τις εισαγωγές ακατέργαστου µη κεκραµένου µαγνησίου που υπάγεται προς το παρόν στους κωδικούς ΣΟ
8104 11 00 και ex 8104 19 00, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 580/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1947/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

87,3
74,3
104,8
88,8

0707 00 05

052
096
204
999

113,9
48,8
74,2
79,0

0709 10 00

220
999

179,7
179,7

0709 90 70

052
204
999

98,4
175,4
136,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

63,3
49,4
60,5
43,1
65,1
56,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

64,4
83,9
98,1
94,1
81,4
84,0
76,0
74,8
132,8
87,7

0808 20 50

388
512
528
720
999

63,2
74,6
65,6
49,1
63,1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 581/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για την έναρξη διαγωνισµού για τη µείωση των δασµών κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. ∆ιεξάγεται διαγωνισµός για τη µείωση του δασµού που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 για την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία.

∆υνάµει των συµφωνιών που συνήφθησαν στα πλαίσια των
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση να εισαγάγει
στην Πορτογαλία ορισµένη ποσότητα αραβοσίτου.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
των δασµολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβοσίτου στην Πορτογαλία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (4), ο οποίος περιλαµβάνει τις
κυβερνητικές και διοικητικές ρυθµίσεις του ειδικού αυτού
καθεστώτος. Ο κανονισµός αυτός έχει καθορίσει ειδικές
συµπληρωµατικές λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή του διαγωνισµού, ιδίως εκείνες που αφορούν τη
σύσταση και την αποδέσµευση της εγγύησης που θα
συσταθεί από τους επιχειρηµατίες για να υπάρξει διασφάλιση
της τηρήσεως των υποχρεώσεών τους, και ειδικότερα τις
υποχρεώσεις µεταποιήσεως ή χρησιµοποιήσεως στην πορτογαλική αγορά του εισαγόµενου προϊόντος.

(2)

Λόγω των προφανών αναγκών της αγοράς στην Πορτογαλία
θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισµός, για εισαγωγές µε
µειωµένο δασµό αραβοσίτου, µέσα στα πλαίσια του ειδικού
αυτού καθεστώτος εισαγωγής.

(3)

Άρθρο 1

2. Ο διαγωνισµός διαρκεί µέχρι τις 26 Ιουνίου 2003. Κατά τη
διάρκεια του πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαίοι διαγωνισµοί για
τους οποίους οι ποσότητες και οι ηµεροµηνίες υποβολής των προσφορών καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
3. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/
95 εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις του παρόντος κανονισµού που
θεσπίζουν το αντίθετο.
Άρθρο 2
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο των
παρόντων διαγωνισµών ισχύουν 50 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
πραγµατικής εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 10
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
177 της
256 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
28.7.1995, σ. 4.
10.10.2000, σ. 13.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 582/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2335/1999 για τον καθορισµό των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2335/1999.

(4)

Έχοντας υπόψη την ηµεροµηνία που διατίθενται στην αγορά
τα πρώτα κοινοτικά ροδάκινα και νεκταρίνια, ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2335/1999 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 46/2003 (4), έχει καθορίσει τις διατάξεις όσον αφορά
τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται στα
ροδάκινα και στα νεκταρίνια.

(1)

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια πρέπει να είναι αρκετά ανεπτυγµένα και να έχουν αρκετή ωριµότητα, για να αποφευχθεί
να διατεθούν στην αγορά προϊόντα µη ικανοποιητικής
ποιότητας.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2335/1999 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
7 της 11.1.2003, σ. 64.
281 της 4.11.1999, σ. 11.
7 της 11.1.2003, σ. 61.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στον τίτλο II (∆ιατάξεις που αφορούν την ποιότητα), σηµείο A (Ελάχιστα χαρακτηριστικά), του παραρτήµατος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2335/1999, µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγµένα και επαρκώς ώριµα.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 583/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2000 (6), επιτρέπει την
παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί
καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1052/2002 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
177 της 15.7.2000, σ. 1.
160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα
προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό
µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται
στο παράρτηµα.
2. ∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
51,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

69,45

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

93,00

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

100,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40
% κατά βάρος

192,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

185,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 584/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα
υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να
υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο
προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής.
Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται η
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(7)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι' επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/
2002 (4), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

(2)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
177 της
160 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
15.7.2000, σ.
18.6.2002, σ.

1.
26.
1.
16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης

Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Ποσά επιστροφών σε EUR/100kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

44,49

44,49
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 585/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
(3)

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

(4)

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1298/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 1,

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

(5)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(6)

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),

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

(1)

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

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα
ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
189 της 30.7.1996, σ. 71.
189 της 18.7.2002, σ. 8.

L 83/44

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός ( )
5

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

()

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

Αίγυπτος (8)

198,00
14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 10.12.2002, σ. 5) και (ΕΚ) αριθ. 2603/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε.
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
4
( ) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος
που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991,
σ. 7), όπως τροποποιήθηκε.
5
( ) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού
Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

196,30

217,04

277,44

303,09

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

249,46

275,11

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

27,98

27,98

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

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

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 586/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό των ελάχιστων τιµών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του τέταρτου διαγωνισµού
που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 220/2003
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2417/95 (5), οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δηµοπρασία καθορίζονται
λαµβανοµένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
28 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ορισµένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 220/2003 της Επιτροπής (3)
τέθηκαν σε διαγωνισµό.

(2)

∆υνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/
79 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 1979, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν τη διάθεση των
βοείων κρεάτων που αγοράζονται από τους οργανισµούς
παρεµβάσεως και περί καταρτήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 216/69 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ελάχιστες τιµές πωλήσεως βοείου κρέατος για τον τέταρτο διαγωνισµό που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 220/2003,
του οποίου η προθεσµία υποβολής προσφορών έχει λήξει στις 24
Μαρτίου 2003, καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
29 της 5.2.2003, σ. 14.
251 της 5.10.1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESPAÑA

— Forfjerdinger

—

— Hinterviertel

1 351

— Vorderviertel

750

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

FRANCE

1 350
750

— Quartiers arrière

1 350

— Quartiers avant

—

NEDERLAND

— Voorvoeten

—

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

750

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
DEUTSCHLAND

ESPAÑA
FRANCE

— Kugel (INT 12)

—

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Filet (INT 15)

—

— Hüfte (INT 16)

2 500

— Roastbeef (INT 17)

5 010

— Lappen (INT 18)

—

— Hochrippe (INT 19)

—

— Schulter (INT 22)

—

— Vorderviertel (INT 24)

—

— Lomo de intervención (INT 17)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

2 326

— Filet d'intervention (INT 15)

—

— Rumsteck d'intervention (INT 16)

—

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

—

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Epaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—
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— Intervention thick flank (INT 12)

—

— Intervention topside (INT 13)
— Intervention silverside (INT 14)

—
—

— Intervention fillet (INT 15)

—

— Intervention rump (INT 16)

—

— Intervention striploin (INT 17)
— Intervention flank (INT 18)

—
—

— Intervention fore-rib (INT 19)

—

— Intervention shin (INT 21)
— Intervention shoulder (INT 22)

—
—

— Intervention brisket (INT 23)

—

— Intervention forequarter (INT 24)

—

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Filetto d'intervento (INT 15)
— Scamone (INT 16)

—
—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—

— Interventieschouder (INT 22)

—

— Interventieborst (INT 23)

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 587/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 550/2003 της Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 550/2003 στα στοιχεία για τα οποία έλαβε
γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 550/
2003, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 81 της 28.3.2003, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4449

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

44,49

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

44,49

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

44,49

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4449

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269
της 5.10.2002, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92%, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 588/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που
ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας κατά
τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό
βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή
σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω
κανονισµού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται
για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας, λαµβανοµένων κυρίως
υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων
εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία
στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται µόνο
για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η
επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να καθορίζονται κάθε µήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα.

(8)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό.

(9)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται
να είναι τελείως τεχνητή.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των προϊόντων
αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί µε
επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (3), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται
στη χηµική βιοµηχανία (4), για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.
Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός ποσού
που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
214 της
178 της

30.6.2001, σ. 1.
20.4.2002, σ. 26.
8.9.1995, σ. 16.
30.6.2001, σ. 63.
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Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση µε την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα
προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

(11)

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα κατάλληλα ποσά.

(12)

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

1.4.2003

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και καθορίζεται στο παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού
καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

44,49 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

44,49 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

84,53 (4)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (1)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (1)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (1) (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4449 (1)
44,49 (2)

44,49 (2)
0,4449 (1)

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269
της 5.10.2002, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(4) Το ποσό δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο
άρθρο αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να
χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (3) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι' αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια
σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την
επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύµφωνα
µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα από τα
βασικά προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 40,754 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 590/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για
τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισµένων
προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/
97 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σε εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, κοινοτικές τιµές κατά την εισαγωγή και κοινοτικές τιµές στην παραγωγή καθορίζονται ανά
δεκαπενθήµερο για τα µονοανθή γαρίφαλλα (standard), τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος, εφαρµοζόµενες για περίοδο δύο
εβδοµάδων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
700/88 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 1988, περί ορισµένων
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος που εφαρµόζεται κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς

και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (4), οι τιµές αυτές
καθορίζονται για περιόδους δύο εβδοµάδων µε βάση τα σταθµισµένα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη µέλη. Πρέπει οι τιµές
αυτές να καθορίζονται αµέσως για να είναι δυνατόν να καθοριστούν
οι δασµοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρµοσθούν. Γι' αυτό πρέπει
να προβλεφθεί η άµεση εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιµές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιµές κατά
την εισαγωγή για τα µονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος και τα
τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για µια περίοδο δύο εβδοµάδων,
καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.
Εφαρµόζεται από τις 2 έως την 15η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
(2) ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(4) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.

L 83/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.4.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για καθορισµό των κοινοτικών τιµών στην παραγωγή και
των κοινοτικών τιµών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του καθεστώτος
κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας
(σε EUR ανά 100 τεµάχια)
Περίοδος: από 2 έως 15 Απριλίου 2003
Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

13,13

11,29

25,80

13,00

Μονοανθή γαρίφαλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλα
(spray)

Τριαντάφυλλα µε
µεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος

Ισραήλ

10,82

8,94

9,77

11,16

Μαρόκο

15,63

14,79

—

—

Κύπρος

—

—

—

—

Ιορδανία

—

—

—

—

9,35

—

—

—

Κοινοτικές τιµές στην παραγωγή

Κοινοτικές τιµές κατά την
εισαγωγή

∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 591/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα των σιτηρών.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο αναφοράς που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

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

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται
οι δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
161 της
287 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
25.10.2002, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την
εισαγωγή (1)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

27,79

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

49,61

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (3)

49,61

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

27,79

(1) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας επωφελείται κατ' αποκοπή µειώσεως 14 ευρώ ανά τόνο.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή µειώσεως 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 17.3.2003 έως τις 28.3.2003)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)
Τιµή (EUR/τόνο)
Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού
(EUR/τόνο)
Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/
τόνο)

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

µέσης
ποιότητας (**)

US barley 2

124,35

84,91

215,84 (***)

205,84 (***)

185,84 (***)

121,64 (***)

36,10

14,91

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριµοδότηση 30 EUR ανά τόνο [άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 16,25 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 22,76 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).

L 83/60

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 592/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 420/2003 της Επιτροπής (3).

(2)

Συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί
το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος.

(3)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· δύναται να τροποποιηθεί
κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 64 της 7.3.2003, σ. 20.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

4

1η
προθεσµία
5

2η
προθεσµία
6

3η
προθεσµία
7

4η
προθεσµία
8

5η
προθεσµία
9

6η
προθεσµία
10

Τρέχων

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

-14,00

-14,00

—

—

1002 00 00 9000

C03

-20,00

-20,00

-20,00

-20,00

-20,00

—

—

A05

0

0

0

-20,00

-20,00

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

-12,00

-12,00

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

-0,93

-0,93

—

—

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

-16,75

-16,75

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

-15,75

-15,75

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

-14,50

-14,50

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

-13,50

-13,50

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

-12,50

-12,50

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

-35,60

-35,60

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

-28,00

-28,00

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία,
Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για αναστολή του προτιµησιακού δασµού και επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου κατά την
εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων (spray) καταγωγής Ισραήλ
(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2262/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.

(5)

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου
καθώς και ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αναστολή του προτιµησιακού δασµού για τα πολυανθή γαρίφαλα (spray) που κατάγονται από το Ισραήλ. Θα πρέπει να
επαναφερθεί ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

(6)

Η ποσόστωση των εν λόγω προϊόντων αναφέρεται στην
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003. Έκτοτε, η αναστολή του προτιµησιακού δασµού και
η επαναφορά του δασµού του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται το αργότερο έως το τέλος της περιόδου αυτής.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(7)

Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των συνεδριάσεων της
επιτροπής διαχείρισης, ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα µέτρα αυτά,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(1)

(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα
τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος, τα µονοανθή γαρίφαλα (standard) και τα πολυανθή
γαρίφαλα (spray), εντός των ορίων των δασµολογικών
ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 209/
2003 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων
για τα άνθη και τα µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά,
που κατάγονται αντιστοίχως από την Κύπρο, την Αίγυπτο,
το Ισραήλ, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη ∆υτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 590/2003 της Επιτροπής (5) καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 28 της 4.2.2003, σ. 30.
Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (spray) (κωδικός ΣΟ
0603 10 20) καταγωγής Ισραήλ, ο προτιµησιακός δασµός που
καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 αναστέλλεται
και επαναφέρεται ο δασµός του κοινού δασµολογίου.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 71.

1.4.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

L 83/63

L 83/64

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 594/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 2003
για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού κατά την εισαγωγή τριαντάφυλλων µε µικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2062/97 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του εν
λόγω καθεστώτος.

(5)

Για τα τριαντάφυλλα µε µικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ, ο
προτιµησιακός δασµός που καθορίστηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 747/2001 έχει ανασταλεί από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 488/2003 της Επιτροπής (8).

(6)

Με βάση τις διαπιστώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 και
(ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι
πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιµησιακού δασµού για τα τριαντάφυλλα
µε µικρό άνθος καταγωγής Ισραήλ. Θα πρέπει να αποκατασταθεί ο προτιµησιακός δασµός.

(7)

Στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των συνεδριάσεων της
επιτροπής διαχείρισης ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκοµίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα µέτρα αυτά,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συµβουλίου, της 21ης
∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των
προτιµησιακών δασµών κατά την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων
ανθοκοµίας καταγωγής Ισραήλ, Ιορδανίας, Μαρόκου, Κύπρου,
∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρµογής ενός προτιµησιακού δασµού για τα
τριαντάφυλλα µε µεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα µε µικρό
άνθος, τα µονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή
γαρίφαλα (Spray), εντός των ορίων των δασµολογικών
ποσοστώσεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή
στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(2)

(3)

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

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 209/2003 της Επιτροπής (4), καθόρισε το άνοιγµα και
τον τρόπο διαχειρίσεως των κοινοτικών δασµολογικών
ποσοστώσεων για άνθη και τα µπουµπούκια ανθέων,
κοµµένα νωπά, καταγωγής Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ,
Μάλτας, Μαρόκου, ∆υτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 590/2003 της Επιτροπής (5) καθόρισε τις κοινοτικές τιµές παραγωγής και εισαγωγής για τα
γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρµογή του
καθεστώτος.
ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22.
ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1.
ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 2.
ΕΕ L 28 της 4.2.2003, σ. 30.
Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

1. Για τις εισαγωγές τριαντάφυλλων µε µικρό άνθος, καταγωγής
Ισραήλ, του κωδικού ΣΟ ex 0603 10 10, ο προτιµησιακός δασµός
που καθορίσθηκε από τον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
747/2001 αποκαθίσταται.
2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 488/2003 καταργείται.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003.
(6) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16.
(7) ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1.
(8) ΕΕ L 72 της 18.3.2003, σ. 22.

1.4.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

L 83/65

L 83/66

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

1.4.2003

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΑΡΧΗΓΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

Ή

της 21ης Μαρτίου 2003
περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(2003/223/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ή
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ,

(2)

∆εδοµένου του διορισµού τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει
διαδικασίας προβλεπόµενης στη συνθήκη, και του ρόλου
τους εντός της ΕΚΤ, η δραστηριότητα της οποίας εκτείνεται
σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα µέλη της εκτελεστικής
επιτροπής πρέπει να διατηρήσουν µόνιµο δικαίωµα ψήφου
εντός του διοικητικού συµβουλίου.

(3)

Οι όροι ψηφοφορίας στο διοικητικό συµβούλιο προσαρµόζονται βάσει του άρθρου 10.6 του καταστατικού. Καθώς το
εν λόγω άρθρο αφορά αποκλειστικά τροποποιήσεις του
άρθρου 10.2 του καταστατικού, σε καµία περίπτωση η προσαρµογή των όρων ψηφοφορίας δεν επηρεάζει τη ψηφοφορία επί αποφάσεων λαµβανόµενων βάσει των άρθρων
10.3, 10.6 και 41.2 του καταστατικού.

(4)

Πέντε θεµελιώδεις αρχές αντανακλώνται στα συστατικά στοιχεία του επιλεγέντος συστήµατος της εκ περιτροπής
άσκησης δικαιώµατος ψήφου. Η αρχή «ένα µέλος, µία
ψήφος» αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο διοικητικό συµβούλιο και εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που
έχουν δικαίωµα ψήφου. Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εξακολουθούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις
του διοικητικού συµβουλίου σε προσωπική και ανεξάρτητη
βάση, είτε έχουν δικαίωµα ψήφου είτε όχι. Το σύστηµα της
εκ περιτροπής άσκησης δικαιώµατος ψήφου χαρακτηρίζεται
από σταθερότητα, µε την έννοια ότι καθιστά δυνατή την
εξυπηρέτηση κάθε διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ µε
ορίζοντα την ένταξη του προβλεπόµενου σήµερα ανώτατου
αριθµού κρατών µελών. Επιπλέον, το εν λόγω σύστηµα
αποτρέπει τη δηµιουργία καταστάσεων στις οποίες οι
διοικητές µε δικαίωµα ψήφου προέρχονται από εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) κρατών µελών που, συνολικά θεωρούµενα, λογίζονται µη αντιπροσωπευτικά της οικονοµίας
της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Τέλος, το σύστηµα εκ
περιτροπής άσκησης δικαιώµατος ψήφου χαρακτηρίζεται
από διαφάνεια.

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), και ιδίως το άρθρο
10.6,
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώµη της Επιτροπής (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση
του αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σε µια διευρυµένη
ζώνη του ευρώ και ανεξάρτητα από τον αριθµό των κρατών
µελών που υιοθετούν το ευρώ, κρίνεται αναγκαία η
διατήρηση της ικανότητας του διοικητικού συµβουλίου για
αποτελεσµατική και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Για να καταστεί αυτό δυνατό, ο αριθµός των διοικητών µε δικαίωµα
ψήφου θα πρέπει να είναι µικρότερος του συνολικού
αριθµού των διοικητών στο διοικητικό συµβούλιο. Ένα
σύστηµα εκ περιτροπής άσκησης δικαιώµατος ψήφου αποτελεί ένα δίκαιο, αποτελεσµατικό και αποδεκτό τρόπο
διάθεσης των δικαιωµάτων ψήφου στους διοικητές εντός
του διοικητικού συµβουλίου. Με 15 δικαιώµατα ψήφου για
τους διοικητές επιτυγχάνεται η προσήκουσα ισορροπία
ανάµεσα στη συνέχεια του υφιστάµενου οργανωτικού πλαισίου — συµπεριλαµβανοµένης της ισόρροπης διάθεσης των
δικαιωµάτων ψήφου στα έξι µέλη της εκτελεστικής επιτροπής και στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου —
και στην ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσµατικής λήψης
αποφάσεων στους κόλπους ενός ουσιωδώς διευρυµένου
διοικητικού συµβουλίου.

(1) Καταστατικό το οποίο καθορίσθηκε από το πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως
τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
2
( ) ΕΕ C 29 της 7.2.2003, σ. 6.
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

1.4.2003
(5)

(6)

(7)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την κατανοµή των διοικητών σε οµάδες και την απόδοση
σε αυτές συγκεκριµένου αριθµού δικαιωµάτων ψήφου επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι οι διοικητές µε δικαίωµα
ψήφου προέρχονται από ΕθνΚΤ κρατών µελών τα οποία,
συνολικά θεωρούµενα, είναι αντιπροσωπευτικά της οικονοµίας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Οι διοικητές θα
ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους µε διαφορετική συχνότητα,
ανάλογα µε το σχετικό µέγεθος της οικονοµίας του κράτους
µέλους της οικείας ΕθνΚΤ σε επίπεδο ζώνης ευρώ. Εν προκειµένω, η κατανοµή των διοικητών σε οµάδες εξαρτάται
από την κατάταξη του κράτους µέλους της οικείας ΕθνΚΤ
µε βάση ορισµένο δείκτη αποτελούµενο από δύο συνιστώσες, και ειδικότερα µε βάση το µερίδιο συµµετοχής του
κράτους µέλους της οικείας ΕθνΚΤ i) στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς (εφεξής «ΑEΠ σε τιµές
αγοράς») των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ
και ii) στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση
των νοµισµατικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (εφεξής
«ΣΛΚ των ΝΧΙ») των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ. Το οικονοµικό βάρος ορισµένου κράτους µέλους,
όπως αντανακλάται στο ΑΕΠ σε τιµές αγοράς, αποτελεί
κατάλληλο δείκτη, δεδοµένου ότι η επίδραση των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών είναι ισχυρότερη στα κράτη
µέλη µε µεγαλύτερου µεγέθους οικονοµίες απ' ό,τι στα
κράτη µέλη µε µικρότερου µεγέθους οικονοµίες. Παράλληλα, το µέγεθος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ενός
κράτους µέλους είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιµο στη λήψη
αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών, δεδοµένου ότι οι αντισυµβαλλόµενοι στις πράξεις των κεντρικών τραπεζών
ανήκουν σε αυτόν τον τοµέα. Στο ΑΕΠ σε τιµές αγοράς
αποδίδεται στάθµιση 5/6 και στη ΣΛΚ των ΝΧΙ στάθµιση 1/6.
Η συγκεκριµένη επιλογή όσον αφορά τη στάθµιση είναι
κατάλληλη, καθώς µεταφράζεται σε επαρκή και αποτελεσµατική αντιπροσώπευση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

Η θέση σε εφαρµογή του συστήµατος εκ περιτροπής
άσκησης δικαιώµατος ψήφου λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµαλή εισαγωγή του. Σε
πρώτο στάδιο και µόλις ο αριθµός των διοικητών υπερβεί
τους 15, αυτοί θα κατανεµηθούν σε δύο οµάδες. Η συχνότητα µε την οποία οι διοικητές της πρώτης οµάδας θα
απολαύουν δικαιώµατος ψήφου δεν πρόκειται να είναι µικρότερη από εκείνη των διοικητών της δεύτερης οµάδας. Με
την προσχώρηση σηµαντικού αριθµού νέων κρατών µελών
στη ζώνη του ευρώ και µόλις ο αριθµός των διοικητών
υπερβεί τους 21, αυτοί θα κατανεµηθούν σε τρεις οµάδες.
Εντός κάθε οµάδας οι διοικητές έχουν δικαίωµα ψήφου για
ίσο χρόνο. Οι επιµέρους εκτελεστικές διατάξεις όσον αφορά
τις δύο αρχές, καθώς και τυχόν αποφάσεις περί αναβολής
της έναρξης λειτουργίας του συστήµατος της εκ περιτροπής
άσκησης δικαιώµατος ψήφου,προς αποφυγή της κατάστασης
κατά την οποία οι διοικητές οποιασδήποτε οµάδας απολαύουν δικαιώµατος ψήφου µε συχνότητα 100 %, πρόκειται
να εκδοθούν από το διοικητικό συµβούλιο µε πλειοψηφία
δύο τρίτων του συνόλου των µελών του, ήτοι των µελών µε
και χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Τα µερίδια συµµετοχής του κράτους µέλους κάθε ΕθνΚΤ
στο συνολικό ΑΕΠ και στη ΣΛΚ των ΝΧΙ των κρατών µελών
που έχουν υιοθετήσει το ευρώ πρόκειται να προσαρµόζονται
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µε κάθε αναπροσαρµογή του συνολικού ΑΕΠ σε τιµές
αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού, ή
αύξηση του αριθµού των διοικητών στο διοικητικό συµβούλιο. Η εφαρµογή των νέων µεριδίων συµµετοχής που θα
προκύπτουν από τις τακτικές προσαρµογές θα αρχίζει από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου έτους. Με την απόκτηση της
ιδιότητας µέλους του διοικητικού συµβουλίου από έναν ή
περισσότερους διοικητές, οι περίοδοι αναφοράς που πρόκειται να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των µεριδίων
συµµετοχής του κράτους µέλους της οικείας ΕθνΚΤ στο
συνολικό ΑΕΠ σε τιµές αγοράς και στη ΣΛΚ των ΝΧΙ των
κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, θα πρέπει να
είναι ίδιες µε εκείνες που θα έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την
πιο πρόσφατη πενταετή προσαρµογή των µεριδίων. Η εφαρµογή των νέων µεριδίων συµµετοχής που θα προκύπτουν
από τις έκτακτες αυτές προσαρµογές θα αρχίζει από την
ηµεροµηνία απόκτησης της ιδιότητας µέλους του διοικητικού συµβουλίου από τους διοικητές. Οι εν λόγω επιµέρους διατάξεις που άπτονται των λειτουργικών πτυχών του
συστήµατος αποτελούν τµήµα των εκτελεστικών διατάξεων
που πρόκειται να εκδώσει το διοικητικό συµβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 10.2 του καταστατικού αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«10.2. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου έχει µία
ψήφο. Από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των µελών του
διοικητικού συµβουλίου υπερβαίνει τα 21, κάθε µέλος της
εκτελεστικής επιτροπής έχει µία ψήφο, ο δε αριθµός των
διοικητών µε δικαίωµα ψήφου ανέρχεται σε 15. Τα δικαιώµατα
ψήφου των τελευταίων διατίθενται και ασκούνται εκ περιτροπής
κατά τα ακόλουθα:
— από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών θα
υπερβεί τους 15 και έως ότου ανέλθει σε 22, αυτοί κατανέµονται σε δύο οµάδες, βάσει κατάταξης µε κριτήριο το
µέγεθος του µεριδίου συµµετοχής του κράτους µέλους της
οικείας ΕθνΚΤ στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε
τιµές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική λογιστική
κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Στα
µερίδια συµµετοχής στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν σε τιµές αγοράς και στη συνολική συγκεντρωτική
λογιστική κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων αποδίδεται στάθµιση 5/6 και 1/6, αντίστοιχα. Η
πρώτη οµάδα αποτελείται από πέντε διοικητές και η
δεύτερη οµάδα από τους υπόλοιπους διοικητές. Η συχνότητα µε την οποία οι διοικητές της πρώτης οµάδας απολαύουν δικαιώµατος ψήφου δεν θα είναι µικρότερη της
συχνότητας µε την οποία απολαύουν του εν λόγω δικαιώµατος οι διοικητές της δεύτερης οµάδας. Με την επιφύλαξη
του προηγούµενου εδαφίου, στην πρώτη οµάδα διατίθενται
τέσσερα δικαιώµατα ψήφου και στη δεύτερη οµάδα ένδεκα
δικαιώµατα ψήφου,
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— από την ηµεροµηνία που ο αριθµός των διοικητών θα ανέλθει σε 22, αυτοί κατανέµονται σε τρεις οµάδες, βάσει κατάταξης σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στην
πρώτη οµάδα, η οποία αποτελείται από πέντε διοικητές,
διατίθενται τέσσερα δικαιώµατα ψήφου. Στη δεύτερη
οµάδα, η οποία αποτελείται από το ήµισυ του συνολικού
αριθµού των διοικητών, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω
στον πλησιέστερο ακέραιο, κατά περίπτωση, διατίθενται
οκτώ δικαιώµατα ψήφου. Στην τρίτη οµάδα, η οποία αποτελείται από τους υπόλοιπους διοικητές, διατίθενται τρία
δικαιώµατα ψήφου,
— εντός κάθε οµάδας, οι διοικητές έχουν δικαίωµα ψήφου για
ίσο χρόνο,
— για τον υπολογισµό των µεριδίων συµµετοχής στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς εφαρµόζεται το άρθρο 29.2. Η συνολική συγκεντρωτική λογιστική
κατάσταση των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων υπολογίζεται σύµφωνα µε το στατιστικό πλαίσιο που
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά το χρόνο του εν
λόγω υπολογισµού,
— το µέγεθος ή/και η σύνθεση των οµάδων προσαρµόζονται
βάσει των παραπάνω αρχών, µε κάθε αναπροσαρµογή του
συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιµές
αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29.3 του καταστατικού, ή
αύξηση του αριθµού των διοικητών,
— το διοικητικό συµβούλιο, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων του συνόλου των µελών του, ήτοι των
µελών µε και χωρίς δικαίωµα ψήφου, λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο προς εφαρµογή των παραπάνω αρχών και
δύναται να αναβάλλει την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώµατος ψήφου,
έως ότου ο αριθµός των διοικητών υπερβεί τους 18.
Το δικαίωµα ψήφου ασκείται αυτοπροσώπως. Κατά παρέκκλιση
από τον κανόνα αυτό, ο εσωτερικός κανονισµός που αναφέρεται στο άρθρο 12.3 µπορεί να ορίζει ότι µέλη του διοικητικού
συµβουλίου µπορούν να ψηφίζουν µέσω τηλεσύσκεψης. Ο
κανονισµός αυτός προβλέπει επίσης ότι εάν µέλος του διοικη-
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τικού συµβουλίου κωλύεται να ψηφίσει επί µακρό χρονικό
διάστηµα µπορεί να ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά
ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου.
Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων τελούν υπό την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων ψήφου όλων των µελών του
διοικητικού συµβουλίου, ήτοι των µελών µε και χωρίς δικαίωµα
ψήφου, βάσει των άρθρων 10.3, 10.6 και 41.2.
Εκτός εάν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό, το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των µελών µε
δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου.
Προκειµένου να γίνει ψηφοφορία στο διοικητικό συµβούλιο,
απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων των µελών µε δικαίωµα
ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις µπορούν να λαµβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόµενη
απαρτία.»
Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται από όλα τα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Τα
έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στην κυβέρνηση της Ιταλικής
∆ηµοκρατίας.
2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του
δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους µέλους που προέβη τελευταίο
στη διατύπωση αυτή.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2003.
Για το Συµβούλιο, συνερχόµενο σε επίπεδο
Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων
Ο Πρόεδρος
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
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Πληροφορίες όσον αφορά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ
Η συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε
στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1), αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2003, σύµφωνα µε το άρθρο 93
παράγραφος 3 της συµφωνίας, δεδοµένου ότι το τελευταίο έγγραφο επικύρωσης ή έγκρισης κατατέθηκε στις 27
Φεβρουαρίου 2003.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000.

L 83/69

L 83/70

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.4.2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2003
για τη δηµοσίευση των στοιχείων του προτύπου EN 1495:1997 «Ανυψωτικές πλατφόρµες — πλατφόρµες
εργασίας αναρριχόµενες σε ιστό» σύµφωνα µε την οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 831]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/224/ΕΚ)
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
στις 21 Απριλίου 1997 και του οποίου τα στοιχεία δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5) στις 13 Μαρτίου 1998, δεν ικανοποιεί πλήρως
τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφος 1,

(5)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η χρήση των εν λόγω µηχανών
µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, αφού το πρότυπο EN
1495:1997 δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά µε το σχεδιασµό και
την κατασκευή των µηχανών και των εξαρτηµάτων ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 98/37/
ΕΚ, ιδίως στις απαιτήσεις 1.5.15 «Κίνδυνος πτώσης», 1.7.4
«Οδηγίες χρήσης» και 6.3 «Κίνδυνοι πτώσης των ατόµων
εκτός του θαλαµίσκου». Συγκεκριµένα, όσον αφορά το
σηµείο 5.3.2.4 και το σηµείο 7.1.2.12, τελευταίο εδάφιο,
τον πίνακα 8 και το σχήµα 9 του προτύπου EN
1495:1997, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µέτρα που έχουν
ληφθεί για το σχεδιασµό και την κατασκευή της πλατφόρµας
δεν εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας σε όλες τις
προβλέψιµες εφαρµογές.

(6)

Προς το συµφέρον της ασφάλειας και της βεβαιότητας
δικαίου, η δηµοσίευση των στοιχείων του εν λόγω προτύπου
πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη προειδοποίηση και τα
κράτη µέλη πρέπει να προσθέσουν ταυτόσηµη προειδοποίηση στα εθνικά τους πρότυπα τα οποία αποτελούν µεταγραφή του προτύπου EN 1495:1997.

(7)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να δηµοσιευθούν τα στοιχεία του προτύπου EN 1495:1997,

τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου
5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισµών (3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 της οδηγίας 98/37/ΕΚ ορίζει ότι οι µηχανές
µπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία µόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και
την υγεία των προσώπων και, ενδεχοµένως, των κατοικίδιων
ζώων ή των αγαθών, όταν είναι εγκατεστηµένες και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον
προορισµό τους.

(1)

Όταν ένα εθνικό πρότυπο, που αποτελεί µεταγραφή εναρµονισµένου προτύπου, του οποίου τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καλύπτει µία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας,
η µηχανή που έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε το εν λόγω
πρότυπο θεωρείται ότι πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

(2)

Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να δηµοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταγραφή εναρµονισµένων προτύπων τα οποία έχουν δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
98/37/ΕΚ, οι Κάτω Χώρες έχουν κοινοποιήσει επίσηµη
ένσταση για το γεγονός ότι το πρότυπο EN 1495:1997

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

207 της
331 της
204 της
217 της

23.7.1998, σ. 1.
7.12.1998, σ. 1.
21.7.1998, σ. 37.
5.8.1998, σ. 18.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα στοιχεία του προτύπου EN 1495:1997 αντικαθίστανται από το
κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.
(5) ΕΕ C 78 της 13.3.1998, σ. 2.
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Άρθρο 2
Όταν τα κράτη µέλη, κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/37/ΕΚ, δηµοσιεύουν τα στοιχεία του εθνικού προτύπου που αποτελεί µεταγραφή του εναρµονισµένου προτύπου EN 1495:1997, η εν λόγω
δηµοσίευση συνοδεύεται από προειδοποίηση ταυτόσηµη µε εκείνη που προβλέπεται για τα στοιχεία του προτύπου
EN 1495:1997, όπως ορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ηµοσίευση τίτλων και στοιχείων των ευρωπαϊκών εναρµονισµένων προτύπων βάσει της οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ΕΟΤ (1)

CEN

Στοιχεία

EN 1495:1997

Τίτλος του εναρµονισµένου προτύπου

Ανυψωτικές πλατφόρµες — πλατφόρµες εργασίας αναρριχόµενες σε ιστό

Προειδοποίηση: Η παρούσα δηµοσίευση δεν αφορά το σηµείο 5.3.2.4 και το σηµείο 7.1.2.12 τελευταίο εδάφιο, τον πίνακα 8
και το σχήµα 9 του προτύπου EN 1495:1997, µέρη για τα οποία δεν παρέχει τεκµήριο συµµόρφωσης προς
τις διατάξεις της οδηγίας 98/37/ΕΚ.
(1) ΕΟΤ (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης):
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, τηλ.: (32-2) 550 08 11, φαξ: (32-2) 550 08 19.
— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, τηλ.: (32-2) 519 68 71, φαξ: (32-2) 519 69 19.
— ETSI: 650, route de Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, τηλ.: (33-4) 92 94 42 00, φαξ: (33-4) 93 65 47 16.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Οιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα προτύπων διατίθεται είτε από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης
είτε από τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνάπτεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1).
Η δηµοσίευση των στοιχείων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρότυπα είναι
διαθέσιµα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενηµέρωση του εν λόγω κατάλογου.
Άλλα εναρµονισµένα πρότυπα σχετικά µε τις µηχανές έχουν δηµοσιευθεί σε προηγούµενες εκδόσεις της Επίσηµης Εφηµερίδας
των Ευρωπαïκών Κοινοτήτων. Ένας πλήρης και ενηµερωµένος κατάλογος βρίσκεται στην ιστοσελίδα Europa στο ∆ιαδίκτυο
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού,
για το 2003, για ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των
συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισµοί
αλιευµάτων
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 356 της 31ης ∆εκεµβρίου 2002)
Στη σελίδα 21, άρθρο 22, προστίθεται η ακόλουθη νέα πρόταση:
«Για νέα και διερευνητικά είδη αλιείας, τα όρια παρεπιπτόντων αλιευµάτων του παραρτήµατος XV εφαρµόζονται στις εκεί καθοριζόµενες υποπεριοχές/διαιρέσεις.».
Στη σελίδα 23 παράρτηµα Ι, στον πίνακα, είδος «Λαβράκι» η καταχώριση «Λαβράκι Dicentrarchus labrax» διαγράφεται.
Στη σελίδα 29 παράρτηµα ΙΒ:
α) είδος «Ρέγγα Clupea harengus», ζώνη «Skagerrak Skagerrak και Καττεγατ»:
— αντί:
«Ζώνη: Skagerrak Skagerrak και Καττεγατ»,
διάβαζε: «Ζώνη: Skagerrak και Kattegat»·
β) είδος «Ρέγγα Clupea harengus», ζώνη «Βόρεια Θάλασσα βορείως των 53 ° 30' Β»:
— αντί:
«∆ανία 62 785»,
διάβαζε: «∆ανία 62 784»,
— αντί:
«Νορβηγία 116 000 (2)»,
διάβαζε: «Νορβηγία
50 000 (2)»,
— αντί:
«(3) ΤAC για ολόκληρη τη Βόρεια Θάλασσα, που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο των αλιευτικών διαβουλεύσεων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 284 000 t, Νορβηγία: 76 850 t.»,
διάβαζε: «(3) ΤAC για ολόκληρη τη Βόρεια Θάλασσα, που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο των αλιευτικών διαβουλεύσεων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας για το έτος 2003. Τα µερίδια TAC των µερών,
µετά τις αµοιβαίες ανταλλαγές, είναι: ΕΚ: 284 000 t, Νορβηγία: 116 000 t.».
Στη σελίδα 34 παράρτηµα ΙΒ, είδος «Προσφυγάκι Micromesistius poutassou», ζώνη «IΙα (ύδατα ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα (ύδατα
ΕΚ)»:
αντί:
«ΤΑC 40 000 (1)»,
διάβαζε: «Νορβηγία 40 000 (1)
TAC Άσχετο».
Στη σελίδα 45 παράρτηµα ΙΓ, είδος «Κοκκινόψαρο Sebastes spp.», ζώνη «V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας)»:
αντί:
«Γερµανία 21 168 (1)»,
διάβαζε: «Γερµανία 21 168».
Στη σελίδα 49 παράρτηµα Ι∆, είδος «Γάδος Gadus morhua», ζώνη «VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)»:
αντί:
«Ηνωµένο Βασίλειο 437»,
διάβαζε: «Ηνωµένο Βασίλειο 537».
Στη σελίδα 58 παράρτηµα Ι∆, είδος «Σκουµπρί Scomber scombrus», ζώνη «IIa (ύδατα ΕΚ), Skagerrak και Kattegat, IIIb, c, d
(ύδατα ΕΚ), Βόρεια Θάλασσα»:
— αντί:
διάβαζε:
— αντί:
διάβαζε:
— αντί:

«Σουηδία 4 468 (1) (2) (3)»
«Σουηδία 4 488 (1) (2) (3)»,
«ΕΚ 22 063 (4)»
«ΕΚ 22 323 (2) (4)»,
«(2) Συµπεριλαµβάνονται 240 t. προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα της επιµέρους ζώνης ICES IV, που προκύπτουν από τα συµφωνηµένα πρακτικά των διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για λογαριασµό της Σουηδίας και της Νορβηγίας για το έτος 2003.»
διάβαζε: «(2) Συµπεριλαµβάνονται 260 t. προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα της επιµέρους ζώνης ICES IV, που προκύπτουν από τα συµφωνηµένα πρακτικά των διαβουλεύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για λογαριασµό της Σουηδίας και της Νορβηγίας για το έτος 2003.»

Στη σελίδα 60 παράρτηµα Ι∆, είδος «Γλώσσα Solea solea», ζώνη «VIIf, g»:
αντί:
«Βέλγιο
διάβαζε: «Βέλγιο

775»,
774».
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Στη σελίδα 118 παράρτηµα XVII σηµείο 2 στοιχείο β):
αντί:
«6F3»,
διάβαζε: «46F3».
Στη σελίδα 119 παράρτηµα XVII σηµείο 6 στοιχείο δ):
— πρώτη πρόταση:
αντί:
«δ) Τα κράτη µέλη που επωφελούνται της χορήγησης ηµερών κατά την παράγραφο 6β …»
διάβαζε: «δ) Τα κράτη µέλη που επωφελούνται της χορήγησης ηµερών κατά το στοιχείο γ) …»,
— δεύτερη πρόταση:
αντί:
«Βάσει των εκθέσεων αυτών η Επιτροπή µπορεί να αλλάξει τον αριθµό ηµερών της παραγράφου 6β.»
διάβαζε: «Βάσει των εκθέσεων αυτών η Επιτροπή µπορεί να αλλάξει τον αριθµό ηµερών του στοιχείου γ).».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2378/2002 της Επιτροπής, της 27ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε παρέκκλιση
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συµβουλίου, όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των σιτηρών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 358 της 31ης ∆εκεµβρίου 2002)
Στη σελίδα 102, στο άρθρο 7:
αντί:
«άρθρο 3»,
διάβαζε: «άρθρο 5».
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