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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2317/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus
Mundus) (2004-2008)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Οι ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας, οι οποίοι συναντήθηκαν
στη Μπολόνια (19 Ιουνίου 1999) αναφέρουν στην κοινή
δήλωσή τους ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι το
ευρωπαϊκό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα αποκτήσει
παγκόσµια ελκυστικότητα ανάλογη µε τα µεγάλα πολιτιστικά
και επιστηµονικά επιτεύγµατα της Ευρώπης.

(5)

Οι αρµόδιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ευρωπαίοι
Υπουργοί, σε συνάντησή τους στην Πράγα (19 Μαΐου
2001), τόνισαν περαιτέρω, µεταξύ άλλων, πόσο σηµαντικό
είναι η ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση να γίνει πιο ελκυστική για τους φοιτητές από την Ευρώπη και από άλλες
περιοχές του κόσµου.

(6)

Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της συνεργασίας µε
τρίτες χώρες στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η
Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να διεθνοποιηθεί περισσότερο η τριτοβάθµια εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της διαδικασίας παγκοσµιοποίησης, προσδιόρισε
γενικούς στόχους για τη στρατηγική συνεργασίας µε τις
τρίτες χώρες στον τοµέα αυτό και πρότεινε συγκεκριµένα
µέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(7)

Στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου
2002 σχετικά µε την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους γλωσσών
2001 (5) τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αρχή της γλωσσικής πολυµορφίας στις
σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες.

(8)

Τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αυξήσουν το ποσοστό των διεθνώς διακινούµενων
φοιτητών. Αναγνωρίζεται ευρέως το µεγάλο το δυναµικό
που αντιπροσωπεύει ο συνδυασµός των δυνάµεων των επιµέρους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, µε
την εκπαιδευτική τους ποικιλοµορφία και µε την ευρεία
εµπειρία τους στη δικτύωση και στη συνεργασία µε τρίτες
χώρες, που επιτρέπει να προσφέρονται κύκλοι µαθηµάτων
υψηλής ποιότητας µοναδικοί στην Ευρώπη και να διαµοιράζονται ευρύτερα τα οφέλη της διεθνούς κινητικότητας εντός
της Κοινότητας και στις χώρες εταίρους της.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 149,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο ΕΕ C
240 Ε της 7.10.2003. σ. 1 πής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να συνεισφέρει στην
ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης, µεταξύ άλλων µέσω της
συνεργασίας µε τρίτες χώρες.

(2)

Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000) τονίζεται ότι, για να αντιµετωπίσει η Ευρώπη την πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, τα
κράτη µέλη πρέπει να προσαρµόσουν τα εκπαιδευτικά τους
συστήµατα και τα συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης.

(3)

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

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης (23 και 24 Μαρτίου 2001) δήλωσε ότι οι εργασίες παρακολούθησης των
στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα
πρέπει να αξιολογούνται µε διεθνή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης (15 και 16 Μαρτίου
2002) επιβεβαίωσε ότι το άνοιγµα στον κόσµο είναι µια από
τις τρεις βασικές αρχές του προγράµµατος εργασίας για το
2010 όσον αφορά τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002. σ. 25.
ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 35.
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 14.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ C 240 Ε της 7.10.2003. σ. 1) και
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(5) ΕΕ C 50 της 23.2.2002, σ. 1.

L 345/2
(9)

(10)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να
παραµείνουν στην κορυφή των εξελίξεων. Για τον σκοπό
αυτό, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους µε
ιδρύµατα τρίτων χωρών που έχουν επιτύχει επίπεδο ανάπτυξης συγκρίσιµο µε εκείνο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της Κοινότητας. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως σύνολο, αναπόσπαστο µέρος
του οποίου αποτελεί η τριτοβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση, δεδοµένης της ύπαρξης ειδικών κλάδων όπως είναι η
κατάρτιση των µηχανικών ή των εξειδικευµένων τεχνικών.

Το παρόν πρόγραµµα προβλέπει τη θέσπιση προγραµµάτων
«Μάστερ Erasmus Mundus» που θα επιτρέπουν στους σπουδαστές να πραγµατοποιούν τον «γύρο της Ευρώπης» παρακολουθώντας διάφορα πανεπιστήµια. Η νέα αυτή ευρωπαϊκή
διάσταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη κατά την αναθεώρηση των υπαρχόντων
προγραµµάτων όπως είναι το Socrates (Erasmus) για να
ληφθούν τα προσήκοντα µέτρα που θα επιτρέψουν την πρόσβαση των ευρωπαίων φοιτητών στο παρόν πρόγραµµα.

(12)

Η διαχείριση της κοινοτικής δράσης θα πρέπει να γίνεται
κατά τρόπο που θα την καθιστά διαφανή, φιλική για τους
χρήστες, ανοικτή και κατανοητή.

(13)

Στο πλαίσιο της προώθησης της διεθνούς κινητικότητας, η
Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το φαινόµενο
που είναι γνωστό ως «διαρροή εγκεφάλων».

(14)

(15)

Για να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης
πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα
των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας
απόφασης και των άλλων σχετικών κοινοτικών πολιτικών,
µέσων και δράσεων, ιδίως του έκτου προγράµµατος πλαισίου που αφορά τα προγράµµατα έρευνας και εξωτερικής
συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το
οποίο έχει συσταθεί µε την απόφαση αριθ. 1513/2002/
ΕΚ (1).

(16)

Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει µεγαλύτερη συνεργασία στον τοµέα
της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της
νεολαίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ), αφετέρου· οι
όροι και ο τρόπος συµµετοχής των παραπάνω χωρών στο
παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να καθορισθούν σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της Συµφωνίας ΕΟΧ.

(17)

Οι όροι και οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των συνδεδεµένων
χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ)
στο παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να καθορισθούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών αυτών και
στις αποφάσεις των αντιστοίχων Συµβουλίων Σύνδεσης.
Όσον αφορά την Κύπρο, η συµµετοχή θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή. Όσον
αφορά τη Μάλτα και την Τουρκία, η συµµετοχή θα πρέπει
να χρηµατοδοτηθεί από συµπληρωµατικές πιστώσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης.

(18)

Το παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να παρακολουθείται και να
αξιολογείται τακτικά, σε συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής
και των κρατών µελών, ώστε να είναι εφικτή η αναπροσαρµογή του, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για την
υλοποίηση των µέτρων· η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

(19)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, που
αφορούν τη συµβολή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην
ποιοτική εκπαίδευση, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς
από τα κράτη µέλη λόγω, µεταξύ άλλων, της ανάγκης για
πολυµερείς εταιρικές σχέσεις, πολυµερή κινητικότητα και
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων
χωρών, και δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, λόγω της διακρατικής διάστασης των κοινοτικών
δράσεων και µέτρων, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
αυτών των στόχων.

Σκοπός του παρόντος προγράµµατος είναι να συµβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ευρώπη και, παράλληλα, να έχει αντίκτυπο όσον αφορά την
προβολή και την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
όλον τον κόσµο καθώς και την δηµιουργία ενός κεφαλαίου
καλής θελήσεως µεταξύ εκείνων που θα έχουν συµµετάσχει
στο πρόγραµµα.

(11)

Είναι ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες της Κοινότητας
για την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης
ανάµεσα στους πολιτισµούς παγκοσµίως, έχοντας κατά νου
την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
καθώς και τα ιδεώδη της δηµοκρατίας και του σεβασµού
των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της
ισότητας των φύλων, δεδοµένου ιδίως ότι η κινητικότητα
προωθεί την ανακάλυψη νέων πολιτιστικών και κοινωνικών
περιβαλλόντων και διευκολύνει την κατανόησή τους, και
µεριµνώντας παράλληλα ώστε καµία οµάδα πολιτών ή υπηκόων τρίτων χωρών να µην αποκλείεται ή να µην υπόκειται
σε διακρίσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος
1 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

31.12.2003

(1) Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) (ΕΕ L
232 της 29.8.2001, σ. 1).

31.12.2003
(20)

(21)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας
του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής
συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας
του προϋπολογισµού (1), στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.
Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),
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περισσότερους από 12 µήνες συνολικά κατά την τελευταία πενταετία σε οποιοδήποτε κράτος µέλος ή σε οποιαδήποτε συµµετέχουσα χώρα· και έχει γίνει δεκτός ή έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραµµα Μάστερ του Erasmus Mundus, όπως περιγράφεται στο
παράρτηµα·
3. «επιστήµονας από τρίτη χώρα»: ο υπήκοος τρίτης χώρας, εκτός
από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες για ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος: δεν είναι κάτοικος οποιουδήποτε κράτους µέλους ή οποιασδήποτε από τις συµµετέχουσες
χώρες που προβλέπει το άρθρο 11· δεν έχει ασκήσει την κύρια
δραστηριότητά του (σπουδές, εργασία, κ.λπ.) για περισσότερους
από 12 µήνες συνολικά κατά την τελευταία πενταετία σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος ή σε οποιαδήποτε συµµετέχουσα
χώρα· και έχει εξέχουσα πανεπιστηµιακή ή/και επαγγελµατική
εµπειρία·
4. «µεταπτυχιακές σπουδές»: τα προγράµµατα σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έπονται των σπουδών του πρώτου πτυχίου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και τα οποία οδηγούν
σε δεύτερο ή περαιτέρω πτυχίο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Θέσπιση του προγράµµατος
1.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα για την αύξηση της
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες, το «Erasmus Mundus», αποκαλούµενο στο εξής «πρόγραµµα».
2.
Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
3.
Το πρόγραµµα υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση που
αναλαµβάνεται από τα κράτη µέλη και εντός αυτών ενώ σέβεται
πλήρως την αρµοδιότητα τους για το περιεχόµενο και την οργάνωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την
πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
1. «ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: κάθε ίδρυµα το οποίο,
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή πρακτικής, απονέµει τίτλους ή
πτυχία αυτού του επιπέδου, όποια και αν είναι η ονοµασία των
ιδρυµάτων αυτών·
2. «µεταπτυχιακός φοιτητής από τρίτη χώρα»: ο υπήκοος τρίτης
χώρας, εκτός από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος: έχει ήδη λάβει ένα
πρώτο πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· δεν είναι κάτοικος
οποιουδήποτε κράτους µέλους ή οποιασδήποτε από τις συµµετέχουσες χώρες που προβλέπει το άρθρο 11· δεν έχει ασκήσει
την κύρια δραστηριότητά του (σπουδές, εργασία, κ.λπ.) για
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
2
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 3
Στόχοι του προγράµµατος
1. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να αυξηθεί η
ποιότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω προαγωγής της συνεργασίας µε τρίτες χώρες, ώστε να αναπτύσσεται
καλύτερα το ανθρώπινο δυναµικό και να προωθείται ο διάλογος και
η κατανόηση ανάµεσα στους λαούς και τους πολιτισµούς.
2.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:

α) η προώθηση της ποιοτικής προσφοράς στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διακριτή ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία που να είναι
ελκυστική τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) η ενθάρρυνση και η παροχή δυνατοτήτων, σε υψηλού επιπέδου
πτυχιούχους και επιστήµονες από όλο τον κόσµο, να αποκτούν
τίτλους ή/και εµπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
γ) η ανάπτυξη πιο συγκροτηµένης συνεργασίας ανάµεσα στα ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, και µεγαλύτερης εξωτερικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων σπουδών·
δ) η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης και η ενίσχυση της
εικόνας και της προβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Στην προσπάθειά της να επιτύχει τους στόχους του προγράµµατος, η Επιτροπή ακολουθεί τη γενική πολιτική της Κοινότητας
σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τους άνδρες και τις
γυναίκες. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι δεν αποκλείεται ή δεν
µειονεκτεί καµία οµάδα πολιτών ή υπηκόων τρίτης χώρας.
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Άρθρο 4

Άρθρο 6

∆ράσεις του προγράµµατος

Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη
µέλη

1.
Οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, επιδιώκουν τις ακόλουθες δράσεις:
α) προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus, που επιλέγονται
σε συνάρτηση µε την ποιότητα της προτεινόµενης κατάρτισης
και της υποδοχής των φοιτητών·
β) πρόγραµµα υποτροφιών·
γ) εταιρικές σχέσεις µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων
χωρών·
δ) µέτρα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισµού·
ε) µέτρα τεχνικής υποστήριξης.

1.

Η Επιτροπή:

α) εξασφαλίζει την αποτελεσµατική υλοποίηση των κοινοτικών
δράσεων που καλύπτονται από το πρόγραµµα σύµφωνα µε το
παράρτηµα·
β) λαµβάνει υπόψη τη διµερή συνεργασία µε τρίτες χώρες που
έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη·
γ) πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες ενώσεις και τους
οργανισµούς του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 για τη
γνώµη τους·

2.
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται µε τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο παράρτηµα και µε τις ακόλουθες προσεγγίσεις,
οι οποίες µπορούν να συνδυάζονται µεταξύ τους όπου αυτό ενδείκνυται:

δ) επιζητά τη συνέργια και αναπτύσσει κοινές δραστηριότητες µε
άλλα κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας.

α) υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
και δικτύων συνεργασίας που διευκολύνουν την ανταλλαγή
εµπειριών και ορθών πρακτικών·

2.

β) ενισχυµένη υποστήριξη της κινητικότητας ατόµων, µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών, στον τοµέα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης·
γ) προώθηση της γλωσσοµάθειας, παρέχοντας κατά προτίµηση
στους φοιτητές τη δυνατότητα εκµάθησης τουλάχιστον δύο από
τις γλώσσες που οµιλούνται στις χώρες στις οποίες εδρεύουν τα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που µετέχουν στο πρόγραµµα Μάστερ Erasmus Mundus, και προώθηση της κατανόησης διαφορετικών πολιτισµών·

Τα κράτη µέλη:

α) λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική διεξαγωγή του προγράµµατος σε επίπεδο κράτους
µέλους, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων για την
εκπαίδευση µερών, σύµφωνα µε την εθνική πρακτική, και προσπαθούν να λάβουν τα τυχόν κατάλληλα µέτρα για τη λύση των
νοµικών και διοικητικών εµποδίων·
β) ορίζουν τις κατάλληλες δοµές που συνεργάζονται στενά µε την
Επιτροπή·
γ) ενθαρρύνουν τις δυνατότητες συνέργιας µε άλλα κοινοτικά
προγράµµατα και τυχόν παρεµφερείς εθνικές πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται σε επίπεδο κρατών µελών.

δ) υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων που βασίζονται σε διακρατικές
εταιρικές σχέσεις και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση·

3.

ε) υποστήριξη της ανάλυσης και παρακολούθησης των τάσεων και
των εξελίξεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διεθνή προοπτική.

α) την παροχή της δέουσας πληροφόρησης, δηµοσιότητας και
παρακολούθησης σχετικά µε τις δράσεις που υποστηρίζει το
πρόγραµµα·

Άρθρο 5

β) τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη:

Πρόσβαση στο πρόγραµµα
Σύµφωνα µε τους όρους και τους διακανονισµούς εφαρµογής που
ορίζονται στο παράρτηµα και έχοντας υπόψη τους ορισµούς του
άρθρου 2, το πρόγραµµα αφορά ιδίως:
α) ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·
β) φοιτητές που έχουν αποκτήσει ένα πρώτο πτυχίο από ίδρυµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·
γ) επιστήµονες ή επαγγελµατίες που έχουν διδακτικό ή ερευνητικό
έργο·
δ) προσωπικό που συµµετέχει άµεσα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση·
ε) άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορούν
να συµµετέχουν µόνο στις δράσεις 4 και 5 του παραρτήµατος.

Άρθρο 7
Μέτρα εφαρµογής
1. Τα ακόλουθα αναγκαία µέτρα εφαρµογής της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της διαχειριστικής
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2:
α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων·
β) τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής, συµπεριλαµβανοµένης
της σύνθεσης και του εσωτερικού κανονισµού της επιτροπής επιλογής, και τα αποτελέσµατα των επιλογών της δράσης 1, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των διατάξεων του παραρτήµατος·
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γ) οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του
προγράµµατος·
δ) ο ετήσιος προϋπολογισµός, η κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ
των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος και ενδεικτικά ποσά
υποτροφιών·
ε) οι διευθετήσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
προγράµµατος και για τη διάδοση και µεταφορά των αποτελεσµάτων.
2.
Οι προτάσεις αποφάσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
επιλογών, εκτός των επιλογών της δράσης 1, και όλα τα άλλα
αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής,
που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3.
Άρθρο 8
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 9
Χρηµατοδότηση

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο εκτέλεσης του προγράµµατος για
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 ορίζεται σε 230 εκατοµµύρια ευρώ. Για την περίοδο που έπεται της 31ης ∆εκεµβρίου
2006, το ποσό αυτό θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί, εφόσον είναι
σύµφωνο, για τη φάση αυτή, προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
που ισχύουν για την περίοδο που άρχεται το 2007.
2.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες
πιστώσεις µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Άρθρο 11

Συµµετοχή των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι όροι και οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και
των υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών στο
πρόγραµµα καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των
πράξεων που διέπουν τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις χώρες αυτές.
Άρθρο 12
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του
προγράµµατος σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα
της παρακολούθησης και της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται κατά
την εφαρµογή του προγράµµατος.
Η παρακολούθηση περιλαµβάνει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 και συγκεκριµένες δραστηριότητες.
2. Το πρόγραµµα αξιολογείται τακτικά από την Επιτροπή όσον
αφορά τους αναφερόµενους στο άρθρο 3 στόχους, τον αντίκτυπο
του προγράµµατος στο σύνολό του και τη συµπληρωµατικότητα
µεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος και εκείνων που υπάγονται σε άλλες συναφείς κοινοτικές
πολιτικές, µέσα και δράσεις.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών:
α) κατά την προσχώρηση νέων κρατών µελών, έκθεση για τις δηµοσιονοµικές συνέπειες αυτών των προσχωρήσεων στο πρόγραµµα,
ακολουθούµενη, οσάκις ενδείκνυται, από προτάσεις για την αντιµετώπιση των εν λόγω δηµοσιονοµικών συνεπειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν επί των προτάσεων αυτών το συντοµότερο δυνατόν·
β) µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για
τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα και για τις ποιοτικές πτυχές της
υλοποίησης του προγράµµατος·
γ) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος·

Άρθρο 10

δ) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, την εκ των υστέρων έκθεση
αξιολόγησης.

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

Άρθρο 13

1.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη
συνολική συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις, ιδίως µε το έκτο πρόγραµµα
πλαίσιο έρευνας και µε προγράµµατα εξωτερικής συνεργασίας στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σχετικά µε τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στους σχετικούς τοµείς, εξασφαλίζει την
αποτελεσµατική σύνδεση, και, όπου ενδείκνυται, τις κοινές δράσεις
ανάµεσα στο πρόγραµµα και στα προγράµµατα και τις δράσεις στον
τοµέα της εκπαίδευσης που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κοινότητας µε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των
διµερών συµφωνιών, και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

P. LUNARDI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΗ 1:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ERASMUS MUNDUS

∆ΡΑΣΗ 2:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

∆ΡΑΣΗ 3:

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

∆ΡΑΣΗ 4:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΡΑΣΗ 5:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΗ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ TOY ERASMUS MUNDUS
1. Η Κοινότητα επιλέγει ευρωπαϊκά µεταπτυχιακά προγράµµατα που επονοµάζονται, για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος «Μάστερ Erasmus Mundus» και επιλέγονται ανάλογα µε την ποιότητα των προτεινοµένων µαθηµάτων και την υποδοχή
που επιφυλάσσεται στους σπουδαστές, όπως προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα υπό τον τίτλο «διαδικασίες επιλογής».
2. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus:
α) περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τρία διαφορετικά κράτη µέλη·
β) εφαρµόζουν πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει περιόδους σπουδών σε τουλάχιστον δύο από τα τρία ιδρύµατα του
στοιχείου α)·
γ) διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες αναγνώρισης των περιόδων σπουδών που πραγµατοποιούνται στα ιδρύµατα εταίρους,
βασισµένες ή σύµφωνες µε το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων·
δ) καταλήγουν στην απονοµή κοινών, διπλών ή πολλαπλών πτυχίων από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα, τα οποία αναγνωρίζουν
ή εγκρίνουν τα κράτη µέλη·
ε) διατηρούν ελάχιστο αριθµό θέσεων για την υποδοχή και φιλοξενία φοιτητών από τρίτες χώρες στους οποίους έχει
χορηγηθεί οικονοµική υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράµµατος·
στ) ορίζουν διαφανείς προϋποθέσεις εισαγωγής, οι οποίες λαµβάνουν δεόντως υπόψη, µεταξύ άλλων, τα ζητήµατα ισότητας
των φύλων και ίσης µεταχείρισης·
ζ) δεσµεύονται για την τήρηση των κανόνων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων (φοιτητών και επιστηµόνων)·
η) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη φιλοξενία φοιτητών από τρίτες χώρες (δυνατότητες ενηµέρωσης, στέγασης, κ.λπ.)·
θ) ανεξαρτήτως της γλώσσας διδασκαλίας, προβλέπουν τη χρήση δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών που οµιλούνται
στα κράτη µέλη στα οποία βρίσκονται τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Μάστερ
του Erasmus Mundus και, όπου ενδείκνυται, τη γλωσσική προετοιµασία και υποστήριξη των φοιτητών, ιδίως µε µαθήµατα που θα οργανώνουν τα ιδρύµατα αυτά.
3. Τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus επιλέγονται για µία πενταετία, υπό την προϋπόθεση µιας απλής ετήσιας διαδικασίας ανανέωσης βάσει των εκθέσεων προόδου. Η περίοδος αυτή µπορεί να περιλαµβάνει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες διάρκειας ενός έτους πριν αρχίσει να λειτουργεί το καθαυτό πρόγραµµα. Καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος,
επιδιώκεται να αντιπροσωπεύονται ισόρροπα οι διάφοροι τοµείς σπουδών. Η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική
υποστήριξη για τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus και η χρηµατοδότηση υπόκειται στην ετήσια διαδικασία ανανέωσης.

∆ΡΑΣΗ 2: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1. Η Κοινότητα καθιερώνει ένα ενιαίο, γενικό πρόγραµµα υποτροφιών που απευθύνεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και
επιστήµονες τρίτων χωρών.
α) Η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές από τρίτες χώρες που έχουν γίνει δεκτοί, µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, σε προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus·
β) η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική ενίσχυση σε ακαδηµαϊκούς τρίτων χωρών που επισκέπτονται προγράµµατα
Μάστερ του Erasmus Mundus µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν διδακτικό, ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό έργο στα ιδρύµατα
που συµµετέχουν στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.
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2. Οι υποτροφίες διατίθενται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και επιστήµονες τρίτων χωρών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 χωρίς
άλλη προϋπόθεση συµµετοχής από την ύπαρξη σχέσεων ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα καταγωγής των εν
λόγω φοιτητών και επιστηµόνων.
3. Η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για να εξασφαλίσει ότι κανένας φοιτητής ή επιστήµονας δεν λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για
τον ίδιο σκοπό από περισσότερα του ενός κοινοτικά προγράµµατα.

∆ΡΑΣΗ 3: ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει τις συγκροτηµένες σχέσεις ανάµεσα στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus
και σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών. Τηρουµένων των γενικών κριτηρίων ποιότητας, θα πρέπει επίσης να
λαµβάνεται υπόψη η ποικίλη γεωγραφική κατανοµή µεταξύ των ιδρυµάτων τρίτων χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Οι εταιρικές σχέσεις θα παρέχουν το πλαίσιο για την εξωτερική κινητικότητα των φοιτητών και των επιστηµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.
2. Οι εταιρικές σχέσεις:
— περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα Μάστερ του Erasmus Mundus και τουλάχιστον ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
από τρίτη χώρα,
— υποστηρίζονται για περιόδους έως τριών ετών,
— παρέχουν πλαίσιο για την εξωτερική κινητικότητα των φοιτητών που εγγράφονται στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus και των καθηγητών των προγραµµάτων αυτών· οι επιλέξιµοι φοιτητές και οι επιστήµονες πρέπει να είναι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν κατοικήσει νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
τουλάχιστον τρία έτη (και για λόγους διαφορετικούς από σπουδές) πριν από την έναρξη της εξωτερικής κινητικότητας,
— εξασφαλίζουν την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο ίδρυµα υποδοχής, (δηλαδή µη ευρωπαϊκό ίδρυµα).
3. Οι δραστηριότητες των σχεδίων εταιρικής σχέσης µπορούν να περιλαµβάνουν επίσης:
— διδακτικό έργο σε ένα ίδρυµα εταίρο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του προγράµµατος σπουδών του σχεδίου,
— ανταλλαγή καθηγητών, εκπαιδευτών, διοικητικών υπαλλήλων και άλλων σχετικών ειδικών,
— ανάπτυξη και διάδοση των νέων µεθοδολογιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που περιλαµβάνουν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, την ηλεκτρονική µάθηση και την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση,
— ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών µε στόχο την προσφορά
κύκλων µαθηµάτων στην εν λόγω χώρα.

∆ΡΑΣΗ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Με τη δράση αυτή, η Κοινότητα µπορεί να ενισχύει τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας και της
προβολής και στην καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Η Κοινότητα υποστηρίζει επίσης τις συµπληρωµατικές
δραστηριότητες που συνεισφέρουν στους στόχους του παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων
που αφορούν τη διεθνή διάσταση της εξασφάλισης της ποιότητας, της αναγνώρισης των ακαδηµαϊκών µονάδων, της αναγνώρισης των ευρωπαϊκών τίτλων στο εξωτερικό και της αµοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων µε τις τρίτες χώρες, της ανάπτυξης
του προγράµµατος σπουδών και της κινητικότητας.
2. Τα επιλέξιµα ιδρύµατα µπορούν να περιλαµβάνουν δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. Οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε δίκτυα που περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισµούς από τρία διαφορετικά κράτη µέλη και µπορεί να περιλαµβάνουν και οργανισµούς
από τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες (που µπορούν να περιλαµβάνουν σεµινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, ανάπτυξη εργαλείων
πληροφορικής, παραγωγή υλικού για δηµοσίευση, κ.λπ.) µπορούν να πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη ή σε τρίτες χώρες.
3. Οι δραστηριότητες προώθησης επιδιώκουν να δηµιουργούν δεσµούς ανάµεσα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα,
και να αξιοποιούν, όπου είναι δυνατόν, πιθανές συνέργιες.
4. Με τη δράση αυτή, η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει διεθνή θεµατικά δίκτυα που ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά.
5. Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει, κατά περίπτωση, δοκιµαστικά σχέδια µε τρίτες χώρες για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις εν λόγω χώρες.
6. Η Κοινότητα υποστηρίζει ένα σύλλογο αποφοίτων όλων των φοιτητών (τρίτων χωρών και Ευρωπαίων) που αποφοιτούν από
τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.
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∆ΡΑΣΗ 5: ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε εµπειρογνώµονες, σε εκτελεστικά γραφεία, σε
υφιστάµενους αρµόδιους φορείς στα κράτη µέλη, και εάν χρειασθεί, σε άλλες µορφές τεχνικής βοήθειας η χρηµατοδότηση των
οποίων µπορεί να αντλείται από το συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του προγράµµατος.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι διαδικασίες επιλογής ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1. Οι διαδικασίες αυτές τηρούν τις ακόλουθες διατάξεις:
α) Η επιλογή των προτάσεων δυνάµει των δράσεων 1 και 3 γίνεται από επιτροπή επιλογής της οποίας προεδρεύει ένα πρόσωπο
το οποίο αυτή εκλέγει και η οποία αποτελείται από προσωπικότητες υψηλού επιπέδου που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό
χώρο και αντιπροσωπεύουν την ποικιλία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτροπή επιλογής εξασφαλίζει ότι τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus και οι εταιρικές σχέσεις αντιστοιχούν στην υψηλότερη δυνατή
ακαδηµαϊκή ποιότητα.
β) Σε κάθε επιλεγόµενο πρόγραµµα Μάστερ του Erasmus Mundus, κατανέµεται συγκεκριµένος αριθµός υποτροφιών στο πλαίσιο της δράσης 2. Η επιλογή των φοιτητών τρίτων χωρών πραγµατοποιείται από τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus. Οι διαδικασίες επιλογής προβλέπουν µηχανισµό συµψηφισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
προς αποφυγήν σοβαρών ανισορροπιών µεταξύ των τοµέων σπουδών και των περιοχών προέλευσης φοιτητών και ακαδηµαϊκών και των κρατών µελών προορισµού.
γ) Οι προτάσεις δυνάµει της δράσης 4 επιλέγονται από την Επιτροπή.
δ) Οι διαδικασίες επιλογής προϋποθέτουν διαβούλευση µε τις δοµές που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2
στοιχείο β).
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2318/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Το «σχέδιο δράσης eLearning» ανέπτυξε τις τέσσερις
γραµµές δράσης της πρωτοβουλίας για eLearning (υποδοµές και εξοπλισµός, κατάρτιση, ευρωπαϊκά περιεχόµενα
και υπηρεσίες ποιότητας, και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα)
σε δέκα κεντρικές ενέργειες, που συνενώνουν τα διάφορα
κοινοτικά προγράµµατα και εργαλεία, προκειµένου να
αυξηθεί η µεταξύ τους συνεκτικότητα και συνέργεια και να
βελτιωθεί η πρόσβαση των χρηστών σε αυτά.

(5)

Στις 15 Μαΐου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
ψήφισµα (6) σχετικά και µε τις δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι η πρωτοβουλία για το eLearning συµβάλλει στην ενίσχυση της ιδέας ενός «ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης», που συµπληρώνει τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, και
ζητώντας να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης
ανεξάρτητα στο πλαίσιο νέου ειδικού προγράµµατος, µε
σαφή νοµική βάση, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις µε υφιστάµενα προγράµµατα και εξασφαλίζοντας περισσότερη προβολή και προστιθέµενη αξία στην κοινοτική δράση.

(6)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε την πρωτοβουλία «ηλεκτρονική µάθηση» (7)
υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και καλεί την Επιτροπή
να συνεχίσει και να εντείνει τις δράσεις της στον τοµέα
αυτό.

(7)

Η Επιτροπή ενέκρινε, στις 21 Νοεµβρίου 2001, την ανακοίνωση «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου
µάθησης», επισηµαίνοντας τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής
µάθησης για την ανάπτυξη και τη διαχείριση νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς τον σκοπό αυτό.

(8)

Στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο
του 2002 ζητείται η ανάληψη πανευρωπαϊκής δράσης για
την αδελφοποίηση σχολείων. Ακολούθησε η έκθεση της
Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου για την
ανάπτυξη της αδελφοποίησης µεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία παρουσιάσθηκε
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στη
Σεβίλλη, καθώς και το πιστοποιητικό χρήστη υπολογιστών
και του ∆ιαδικτύου για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.

(9)

Είναι αναγκαίο να εξετασθεί το πρόβληµα του κοινωνικού
αποκλεισµού που οφείλεται στην αδυναµία ορισµένων ατόµων να εκµεταλλευθούν πλήρως τα οφέλη των τεχνολογιών
των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του ∆ιαδικτύου στην κοινωνία της γνώσης. Πρόκειται για το λεγόµενο
«ψηφιακό χάσµα», που επηρεάζει συχνά τους νέους, τα
άτοµα µε αναπηρίες και τους ηλικιωµένους, και κοινωνικές
κατηγορίες που είναι ήδη θύµατα άλλων µορφών αποκλεισµού.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 149 παράγραφος 4 και το άρθρο 150 παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Οι στόχοι των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Σωκράτης και Leonardo da Vinci, που θέσπισαν η απόφαση
αριθ. 253/2000/ΕΚ (4) και 1999/382/ΕΚ (5), αντιστοίχως,
περιλαµβάνουν την ανάπτυξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών.
Στα συµπεράσµατα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 23 και
24 Μαρτίου 2000 («το Συµβούλιο της Λισαβόνας») τονίζεται η αναγκαιότητα προσαρµογής των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της οικονοµίας της γνώσης, και δηλώνεται ότι η προώθηση νέων
βασικών δεξιοτήτων, ιδίως στον τοµέα των τεχνολογιών των
πληροφοριών είναι ένα από τα τρία βασικά συστατικά αυτής
της νέας προσέγγισης.
Η πρωτοβουλία «eLearning — Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο», που ξεκίνησε από την Επιτροπή το Μάιο
του 2000 ως ανταπόκριση στο Συµβούλιο της Λισαβόνας,
έλαβε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά τη
συνεδρίασή του στη Φέιρα τον Ιούνιο του 2000. Στη συνεδρίασή του στη Στοκχόλµη, τον Μάρτιο του 2001, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε τα θετικά αποτελέσµατά
της πρωτοβουλίας.

(1) ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 33.
(2) ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 42.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ C 233 Ε της 30.9.2003, σ. 24 και
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου
σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» (ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1)· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 451/2003/ΕΚ (ΕΕ L 69 της
13.3.2003, σ. 6).
(5) Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999,
για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος
δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da
Vinci» (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33).

(6) ΕΕ C 34 Ε της 7.2.2002, σ. 153.
(7) ΕΕ C 204 της 20.7.2001, σ. 3.
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(10)

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και
τη συνεχή επιµόρφωση των δασκάλων ούτως ώστε να είναι
ικανοί να χρησιµοποιούν στην αίθουσα διδασκαλίας το
∆ιαδίκτυο και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε κριτικό και υπεύθυνο από εκπαιδευτική
άποψη τρόπο.

(18)

Το πρόγραµµα eLearning θα πρέπει να παρακολουθείται και
να αξιολογείται τακτικά σε συνεργασία Επιτροπής και
κρατών µελών, ώστε να είναι δυνατές αναπροσαρµογές, ιδίως
όσον αφορά τις προτεραιότητες υλοποίησης των µέτρων. Η
αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητα, αµερόληπτα όργανα.

(11)

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές
µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης και στην προώθηση ίσων ευκαιριών στον
τοµέα αυτό.

(19)

(12)

Η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να συµβάλλει ώστε η Ένωση
να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας της
γνώσης. Μπορεί επίσης να συµβάλλει στη βελτίωση της
ποιότητας της µάθησης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης
στους µαθησιακούς πόρους, στην αντιµετώπιση ειδικών
αναγκών και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας, ιδίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, και
συγκεκριµένα η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη διάσταση
της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε αποτελεσµατική χρήση
της ηλεκτρονικής µάθησης, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, εποµένως, λόγω
της διασυνοριακής διάστασης των απαραίτητων ενεργειών
και µέτρων, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(20)

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο
για τη συνολική διάρκεια του προγράµµατος eLearning, το
οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου
33 της διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999,
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (2), κατά τη
διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(21)

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

(13)

Η διακήρυξη της Μπολόνια, που υπεγράφη στις 19 Ιουνίου
1999 από 29 ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας, επισηµαίνει
την αναγκαιότητα ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση καθώς και τη σηµασία που έχει η ανάπτυξη της
διάστασης της ηλεκτρονικής µάθησης στο πλαίσιο αυτό.

(14)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίδει µεγάλη προσοχή
στην αποτελεσµατική προώθηση των εικονικών χώρων τριτοβάθµιας παιδείας ως συµπλήρωµα των δραστηριοτήτων
προγραµµάτων κινητικότητας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε τρίτες χώρες.

(15)

Χρειάζεται να ενισχυθούν και να συµπληρωθούν τα υπάρχοντα µέσα και να εξετασθεί ο ρόλος του eLearningκαι στην
προετοιµασία της νέας γενεάς µέσων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(16)

Για να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης
είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών που διεξάγονται στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης και άλλων συναφών κοινοτικών πολιτικών, µέσων και ενεργειών, ιδίως της θεµατικής
προτεραιότητας του έκτου προγράµµατος-πλαισίου για την
έρευνα που αφορά τις τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών, που θέσπισε η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ. (1)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

(17)

Οι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χώρες και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ θα πρέπει να µπορούν να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα eLearning. Εµπειρογνώµονες
και εκπαιδευτικά ιδρύµατα από άλλες τρίτες χώρες θα πρέπει
να µπορούν να συµµετέχουν στην ανταλλαγή εµπειριών στο
πλαίσιο της υφιστάµενης συνεργασίας µε αυτές τις τρίτες
χώρες.

( ) Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) (ΕΕ L
232 της 29.8.2002, σ. 1).
1

Άρθρο 1
Θέσπιση του προγράµµατος
1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το πρόγραµµα eLearning, ένα
πολυετές πρόγραµµα για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης
σε αυτά, µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο καλείται στο
εξής «το πρόγραµµα».
2. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για το χρονικό διάστηµα από την
1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
3
( ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2
Στόχοι του προγράµµατος
1.
Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να υποστηρίξει και
να αναπτύξει περαιτέρω την αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ στα
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως συµβολή
στην ποιοτική εκπαίδευση και ως ουσιώδες στοιχείο για την προσαρµογή τους στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης.
2.

Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:

α) ο προσδιορισµός των ενδιαφεροµένων φορέων και η ενηµέρωσή
τους όσον αφορά τους τρόπους και τα µέσα χρήσης της ηλεκτρονικής µάθησης, µε στόχο την προώθηση της εξοικείωσης µε
τα ψηφιακά µέσα και µε τον τρόπο αυτό η συµβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης
και την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου·
β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης για
την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση·
γ) η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, και για την ανταλλαγή και µεταβίβαση ορθών πρακτικών·
δ) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης στο
πλαίσιο της καινοτοµίας στις µεθόδους διδασκαλίας µε την
προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας µάθησης
και καλλιέργειας της αυτονοµίας αυτών που µαθαίνουν.

Άρθρο 3
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χειρησιακά εργαλεία τους (ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS), ευρωπαϊκό µεταπτυχιακό δίπλωµα
(Master), διασφάλιση της ποιότητας, κινητικότητα)·
γ) ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην
προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών:

Ευρώπη

και

οι ενέργειες στον τοµέα αυτό υποστηρίζουν και αναπτύσσουν
περαιτέρω τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ σχολείων, ώστε να
καταστεί δυνατό για όλα τα σχολεία στην Ευρώπη να δηµιουργούν παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε σχολεία σε άλλα σηµεία
της Ευρώπης, να προωθούν καινοτόµες µεθόδους συνεργασίας
καθώς και να µεταβιβάζουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ποιότητας και να ενισχύουν την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό διάλογο. ∆ράσεις στον τοµέα αυτό αφορούν επίσης την
ενηµέρωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εν γένει εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική και συνεργατική χρήση των ΤΠΕ
µέσω ανταλλαγής και διάδοσης ορθών πρακτικών και διοργάνωσης διακρατικών και πολυεπιστηµονικών σχεδίων συνεργασίας·
δ) εγκάρσιες ενέργειες:
οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν την προώθηση της
ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη, και στηρίζονται στην
παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eLearning. Στόχοι είναι η
διάδοση, η προώθηση και η µεταβίβαση ορθών και καινοτόµων
πρακτικών και αποτελεσµάτων από τα σχέδια και προγράµµατα
και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων αναµεµιγµένων φορέων, ιδίως µε την προώθηση εταιρικών σχέσεων
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.

2. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που παρατίθενται στο παράρτηµα και µέσω των ακόλουθων προσεγγίσεων, οι οποίες είναι δυνατό να συνδυάζονται, όπου αρµόζει:

Τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος
1.
Οι στόχοι του προγράµµατος επιδιώκονται στους ακόλουθους τοµείς παρέµβασης, σύµφωνα µε τις γραµµές δράσης που
περιγράφονται στο παράρτηµα:
α) προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα:
οι ενέργειες στον τοµέα αυτόν αφορούν τη συµβολή των ΤΠΕ
στα πλαίσια της σχολικής και ευρύτερα της δια βίου µάθησης,
ιδίως για εκείνους που, λόγω της γεωγραφικής θέσης, της κοινωνικής κατάστασης ή των ειδικών αναγκών τους, δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση στις εν λόγω τεχνολογίες. Στόχος είναι να
εντοπισθούν καλά παραδείγµατα προς µίµηση και να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων που αφορούν τις εν λόγω οµάδες-στόχους·
β) ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι:
οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν τη βελτίωση της ενσωµάτωσης της εικονικής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων οργανωτικών
προτύπων για την παροχή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ευρώπη (εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι) και για ευρωπαϊκά
προγράµµατα ανταλλαγών και ανταλλαγής εµπειριών (εικονική
κινητικότητα), µε βάση τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας (πρόγραµµα Erasmus, διαδικασία της Μπολόνια), και για
την παροχή µιας «διάστασης ηλεκτρονικής µάθησης» στα επι-

α) στήριξη δοκιµαστικών σχεδίων, µε δυνατότητες στρατηγικού
αντίκτυπου στις πρακτικές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
και σαφείς προοπτικές µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας·
β) στήριξη για την ανάπτυξη µεθόδων, εργαλείων, και πρακτικών
και για την ανάλυση των τάσεων στον σχεδιασµό και τη χρήση
προτύπων ηλεκτρονικής µάθησης για την εκπαίδευση και
κατάρτιση·
γ) στήριξη καινοτόµων ενεργειών που διεξάγονται από ευρωπαϊκά
δίκτυα και εταιρικές σχέσεις, και αποσκοπούν στο να προωθήσουν την καινοτοµία και την ποιότητα στον σχεδιασµό και τη
χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, µε βάση τη συναφή χρήση
των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και κατάρτιση·
δ) στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και εταιρικών σχέσεων που προάγουν και ενισχύουν την παιδαγωγική και µορφωτική χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου και των ΤΠΕ καθώς και της ανταλλαγής
ορθών πρακτικών. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται ώστε
να εξασφαλίζουν όχι µόνο την τεχνική ικανότητα χρησιµοποίησης του ∆ιαδικτύου και των ΤΠΕ από διδάσκοντες και
µαθητές, αλλά και την ικανότητα παιδαγωγικής, κριτικής και
υπεύθυνης χρησιµοποίησής του·
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ε) στήριξη ευρωπαϊκής συνεργασίας, µεταβίβασης των προϊόντων
της ηλεκτρονικής µάθησης, και διάδοσης και ανταλλαγής
ορθών πρακτικών·
στ) παροχή τεχνικής και διοικητικής συνδροµής.

Άρθρο 4
Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη
µέλη
1.

Η Επιτροπή:

31.12.2003

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.
3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7
Συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα

α) εξασφαλίζει την υλοποίηση των κοινοτικών ενεργειών που καλύπτονται από το πρόγραµµα σύµφωνα µε το παράρτηµα·
β) εξασφαλίζει συνέργειες µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και
ενέργειες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης·
γ) προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς
που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τοµέα της ηλεκτρονικής
µάθησης.
2.
Τα κράτη µέλη ορίζουν κατάλληλους ανταποκριτές που
συνεργάζονται στενά µε την Επιτροπή όσον αφορά την πληροφόρηση σχετικά µε τη χρήση και την πρακτική της ηλεκτρονικής
µάθησης.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη
γενική συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος
µε άλλες συναφείς πολιτικές, εργαλεία και ενέργειες της Κοινότητας, ιδίως µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Σωκράτης και Leonardo da Vinci και το πρόγραµµα Νεολαία.
2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκείς συνδέσµους και, όπου
ενδείκνυται, συντονισµένες ενέργειες µεταξύ του παρόντος
προγράµµατος και των προγραµµάτων και ενεργειών στον τοµέα
των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως των
συναφών ενεργειών για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης του έκτου προγράµµατος-πλαισίου.

Άρθρο 8
Άρθρο 5

Χρηµατοδότηση

Μέτρα εφαρµογής

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράµµατος για το διάστηµα που ορίζεται στο άρθρο 1, καθορίζεται σε
44 εκατοµµύρια ευρώ.

1.
Τα ακόλουθα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µέτρα θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής
διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:
α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων, καθώς και τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής
και τα αποτελέσµατα·
β) ο ετήσιος προϋπολογισµός και η κατανοµή των κονδυλίων
µεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος, σύµφωνα µε
τα άρθρα 9 και 10·
γ) τα µέτρα εποπτείας και αξιολόγησης του προγράµµατος και τα
µέτρα διάδοσης και µεταφοράς των αποτελεσµάτων.
2.
Κάθε άλλο µέτρο αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 6
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 9
Κατανοµή του προϋπολογισµού
Ο προϋπολογισµός κατανέµεται µεταξύ των ενεργειών ως εξής:
α) ηλεκτρονική µάθηση για την προώθηση της εξοικείωσης µε τα
ψηφιακά µέσα: περίπου 10 % του συνόλου του προϋπολογισµού·
β) ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι: περίπου 30 % του
συνόλου του προϋπολογισµού·
γ) ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη και
προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών: περίπου 45 %
του συνόλου του προϋπολογισµού·
δ) εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία του σχεδίου δράσης eLearning: 7,5 %, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου του προϋπολογισµού·
ε) τεχνική και διοικητική συνδροµή: 7,5 %, κατ' ανώτατο όριο, του
συνόλου του προϋπολογισµού.
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Άρθρο 10
Συµµετοχή των υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρών και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των χωρών που είναι υποψήφιες
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ,
θεσπίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των πράξεων που
διέπουν τις σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών αυτών.
Άρθρο 11
Συνεργασία µε τρίτες χώρες
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι δυνατό να κληθούν να συµµετάσχουν σε συνέδρια και συναντήσεις, εξαιρουµένων των συνεδριάσεων της επιτροπής του άρθρου 6, εµπειρογνώµονες από τρίτες
χώρες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 10.
Τα κονδύλια που διατίθενται για την επιστροφή εξόδων ταξιδίου
και διαµονής, βάσει των εφαρµοστέων κανόνων της Επιτροπής, δεν
υπερβαίνουν το 0,5 % του συνολικού προϋπολογισµού του
προγράµµατος.
Άρθρο 12
Εποπτεία και αξιολόγηση
1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το πρόγραµµα σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η εποπτεία περιλαµβάνει την έκθεση που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και συγκεκριµένες δραστηριότητες.
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2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εξωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος κατά τη στιγµή της περάτωσής του. Στόχος της
αξιολόγησης είναι να εκτιµήσει τη συνάφεια, την αποτελεσµατικότητα και τον αντίκτυπο των διαφόρων ενεργειών και να εξετάσει
επίσης τον γενικό αντίκτυπο του προγράµµατος. Ιδιαίτερη προσοχή
αποδίδεται σε ζητήµατα κοινωνικής συνοχής και σε θέµατα ίσων
ευκαιριών.
Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει επίσης τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ
των ενεργειών του παρόντος προγράµµατος και εκείνων που επιδιώκονται από άλλες συναφείς πολιτικές, µέσα και ενέργειες της Κοινότητας.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση για µια εκ των υστέρων αξιολόγηση
έως το τέλος του 2007.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

P. LUNARDI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Οι γραµµές δράσης αποτελούν µέσο υλοποίησης του γενικού στόχου του προγράµµατος: να προωθήσουν την ανάπτυξη και την
κατάλληλη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη και να συνδράµουν τα κράτη µέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν στον τοµέα αυτόν. ∆ιαρθρώνονται σύµφωνα µε τους τέσσερις τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος.
Γραµµή δράσης 1: «Προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα»
Η δράση στον τοµέα αυτόν πρέπει να καλύπτει τόσο ζητήµατα σχεδιασµού όσο και πρακτικά ζητήµατα, από την κατανόηση της
εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα έως τον καθορισµό επανορθωτικών ενεργειών για συγκεκριµένες οµάδες-στόχους. Η εξοικείωση
µε τα ψηφιακά µέσα είναι µία από τις θεµελιώδεις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό συµµετοχή στην
κοινωνία της γνώσης και στην κουλτούρα των νέων µέσων ενηµέρωσης. Η εξοικείωση µε τα ψηφιακά µέσα συνδέεται επίσης µε
την ικανότητα χρήσης των επικοινωνιακών µέσων και µε τις κοινωνικές ικανότητες, καθώς και οι τρεις έχουν κοινούς στόχους,
όπως η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και η υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ.
α) Προσδιορισµός και διάδοση ορθών πρακτικών στην προώθηση της ψηφιακής µόρφωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη
βελτίωση της πρόσβασης σε πόρους µάθησης για εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ, στην αντιµετώπιση διαφόρων γνωστικών και διδακτικών προσεγγίσεων και διαφορετικών τύπων µάθησης, την αντιµετώπιση ειδικών αναγκών, παραδείγµατος χάριν, των αναγκών των µεταναστών, των παιδιών που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία ή των ανάπηρων χρηστών, και
τη διερεύνηση της χρήσης ελκυστικότερων προσεγγίσεων που δηµιουργούν κίνητρα.
β) Ενέργειες ευαισθητοποίησης µέσω ευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα υποστηρίζει ενέργειες τις οποίες
έχουν αναλάβει ευρωπαϊκά δίκτυα, οργανώσεις, δηµόσιες αρχές, εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, κ.λπ. Επίσης
υποστηρίζει τις επαφές και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ τους.
Γραµµή δράσης 2: «Ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι»
Αυτή η γραµµή δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη µίας «διάστασης eLearning» για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
α) Ανάπτυξη των υπαρχόντων µέσων, ιδίως εκείνων που αφορούν την εικονική κινητικότητα ως συµπλήρωµα και ενίσχυση της
φυσικής κινητικότητας (εικονικό Erasmus) συστήµατα αναγνώρισης και επικύρωσης (βασιζόµενα στο ευρωπαϊκό σύστηµα
κατοχύρωσης µαθηµάτων ECTS ): υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης ή κάθε άλλη συνέργεια µεταξύ εικονικών και
παραδοσιακών προτύπων. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε θεσµικές συµφωνίες, διευρύνοντας ή συµπληρώνοντας,
όποτε είναι δυνατό, τις υφιστάµενες συµφωνίες συνεργασίας στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων κινητικότητας.
β) ∆ιασυνοριακοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει στρατηγικά σχέδια που θα πρέπει να προτείνουν
τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τρία, τουλάχιστον, κράτη µέλη. Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα συνεργασίας
για την ηλεκτρονική µάθηση όσον αφορά: το σχεδιασµό κοινής ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών από διάφορα πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών για την αξιολόγηση, επικύρωση και αναγνώριση των αποκτώµενων ικανοτήτων, ακολουθουµένων των εθνικών διαδικασιών· πειραµατισµοί ευρείας κλίµακας όσον αφορά την εικονική κινητικότητα, επιπροσθέτως
της φυσικής κινητικότητας, καθώς και ανάπτυξη καινοτόµων διττών προγραµµάτων σπουδών που θα βασίζονται τόσο στις
παραδοσιακές όσο και στις ηλεκτρονικές µεθόδους µάθησης.
γ) Ευρωπαϊκά πρότυπα ηλεκτρονικής µάθησης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει αναπτύξουν νέα πρότυπα συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε αντικείµενο ειδικότερα την παροχή συνεχούς κατάρτισης και επαγγελµατικής εξέλιξης καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών µαθησιακής υποστήριξης και για την
κατάρτιση των διδασκόντων γενικής παιδείας και επαγγελµατικής κατάρτισης και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού στην
παιδαγωγική χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης την εξέταση µεθόδων διασφάλισης της ποιότητας, την ανάπτυξη καλύτερης
κατανόησης των οργανωτικών αλλαγών και των πιθανών κινδύνων που συνδέονται µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής
µάθησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τη διαµόρφωση ευρωπαϊκών προτύπων εταιρικών σχέσεων δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως και την ανάπτυξη των ευκαιριών
που δηµιουργούνται από τις νέες εταιρικές σχέσεις και τα πρότυπα χρηµατοδότησης.
Γραµµή δράσης 3: «Hλεκτρονική αδελφοποίηση πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολείων στην Ευρώπη και προώθηση της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών»
Αυτή η γραµµή δράσης θα πρέπει να διευκολύνει την αδελφοποίηση σχολείων µέσω του ∆ιαδικτύου και να προάγει την κατάρτιση των διδασκόντων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει κίνητρα στα ευρωπαϊκά σχολεία για να οικοδοµήσουν παιδαγωγικές εταιρικές
σχέσεις µε σχολεία σε άλλα µέρη της Ευρώπης, καλλιεργώντας την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό διάλογο. Η δράση
απευθύνεται σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια σχολεία.
α) Εντοπισµός και ανάλυση των υφισταµένων πρωτοβουλιών. Κατά την ενέργεια αυτή θα αναλυθούν οι υφιστάµενες πρακτικές,
θα επισηµανθούν αξιόλογα σχέδια επίδειξης σχετικά µε τη συµβολή των εκπαιδευτικών πολυµέσων και των δικτύων επικοινωνίας στη στήριξη της αδελφοποίησης σχολείων, ιδίως στο χώρο των πολύγλωσσων και πολυπολιτισµικών σχεδίων. Θα παρέχονται µελέτες περιπτώσεων, υλικά και µέθοδοι αξιολόγησης µε σκοπό την υποστήριξη των δασκάλων στην αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, όπως παραδείγµατος χάρη οι εικονικές τάξεις
διδασκαλίας, η διαµόρφωση κοινών προγραµµάτων σπουδών για τη συνεχή επιµόρφωση των δασκάλων, οι πολυεπιστηµονικές
προσεγγίσεις ή η χρήση κοινών εργαλείων και µέσων διδασκαλίας.
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β) ∆ηµιουργία δικτύου στήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Το δίκτυο αυτό θα απαρτίζουν εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και επαγγελµατικής κατάρτισης µε πείρα στον τοµέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Θα παρέχει παιδαγωγική στήριξη
και καθοδήγηση, εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εταίρων, µεθόδους για την ανταλλαγή εµπειριών, καθώς και έναν
κεντρικό κόµβο στο ∆ιαδίκτυο, βασιζόµενο σε υπάρχουσες ιστοσελίδες, για τη δράση της αδελφοποίησης.
γ) Στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης των διδασκόντων και του άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα δίκτυα αυτά θα βασίζονται σε οργανισµούς υπεύθυνους για την παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών. Τα δίκτυα αυτά θα επικεντρώνονται σε τοµείς συνεργασίας προτεραιότητας όπως
περιγράφεται στο πλαίσιο της έκθεσης για τους συγκεκριµένους και µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την
ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων, καθώς και για την
από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
δ) Ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από µια δυναµική επικοινωνιακή δράση που
θα βασίζεται στον ιστοχώρο και θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον σχεδιασµό µιας ελκυστικής οπτικής εικόνας, δηµοσιεύσεις, δελτία Τύπου, προετοιµασία ενηµερωτικών δελτίων σχετικών µε σχολικά σχέδια, εκδηλώσεις έναρξης και περάτωσης, διαγωνισµούς και βραβεία.
Γραµµή δράσης 4: «Εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία του σχεδίου δράσης eLearning»
Επιπλέον, χρηµατοδοτούνται εγκάρσιες ενέργειες, όπως οι ακόλουθες:
α) Υποστήριξη της ενεργού εποπτείας του σχεδίου δράσης eLearning. Η ενέργεια αυτή θα εξασφαλίσει περισσότερη συνεκτικότητα και προβολή στις σχετικές µε τον τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης δράσεις της ΕΕ µέσω της διάδοσης του συναφούς
υλικού, όπως εκθέσεων και µελετών, µέσω της οµαδοποίησης των σχεδίων που αφορούν παρόµοιους στόχους ή χρησιµοποιούν παρόµοιες µεθοδολογίες, µέσω της υποστήριξης της ανταλλαγής εµπειριών, της δικτύωσης και κάθε άλλης πιθανής
συνέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης.
β) Λειτουργία µίας διαδικτυακής «πύλης» για το eLearning, η οποία θα παρέχει εύκολη, άµεση πρόσβαση σε ευρωπαϊκές
δραστηριότητες στους τοµείς της ηλεκτρονικής µάθησης και στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, σε καταλόγους, βάσεις
δεδοµένων ή αποθήκες γνώσεων, και θα διευκολύνει την φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στα ενωσιακά προγράµµατα,
σχέδια, µελέτες, εκθέσεις και οµάδες εργασίας.
γ) Ενέργειες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης µέσω ευρωπαϊκών δικτύων. Η δράση αυτή θα στηρίξει ευρωπαϊκά δίκτυα στον
τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και συναφείς δραστηριότητες όπως επικεντρωµένα συνέδρια, σεµινάρια ή εργαστήρια µε αντικείµενο βασικά θέµατα της ηλεκτρονικής µάθησης όπως η διασφάλιση της ποιότητας. Η εν λόγω δράση θα
προωθήσει επίσης τον ευρωπαϊκό διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τοµέα αυτό.
δ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαλείων εποπτείας, ανάλυσης και πρόβλεψης για την ηλεκτρονική µάθηση στην Ευρώπη, σε
συνεργασία µε την Eurostat και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το παρόν πρόγραµµα µπορεί να συµβάλει επίσης σε διασταυρούµενες ενέργειες µε διεθνή σχέδια που έχουν σχέση µε την ορθή
και αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως παραδείγµατος χάρη εκείνα που ήδη ετοιµάζουν ο ΟΟΣΑ ή η Unesco.
Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης
Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράµµατος θα υποστηρίζεται από ενέργειες που αποσκοπούν στη διάδοση των αποτελεσµάτων
(π.χ. δηµοσιεύσεις, παραποµπές στο ∆ιαδίκτυο, προβολή σχεδίων και εκδηλώσεων) και στη µεταφορά, εφόσον είναι αναγκαίο,
από στρατηγικές µελέτες που εξετάζουν ανακύπτοντα προβλήµατα ή νέες ευκαιρίες ή κάθε άλλο σηµαντικό ζήτηµα που αφορά
την εξέλιξη της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα υποστηρίζει επίσης τη συνεχή επανατροφοδότησή του µε
γνώµες από χρήστες και συµµετέχοντες, καθώς και την τελική εξωτερική αξιολόγησή του.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η χρηµατοδότηση θα χορηγείται κατόπιν πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών και προτάσεων.
Θα χρηµατοδοτείται κατά 100 % η αγορά υπηρεσιών (όπως µελέτες περιπτώσεων ή εµπειρογνώµονες) και πιθανώς η συµβολή
στη δηµιουργία µελλοντικού εκτελεστικού οργανισµού, η οποία µελετάται.
Οι ενέργειες θα χρηµατοδοτηθούν µε τους ακόλουθους τρόπους:
— επιδοτήσεις που θα καλύπτουν το µέγιστο έως 80 % των επιλέξιµων δαπανών, µαζί µε άλλες πηγές του δηµόσιου ή/και του
ιδιωτικού τοµέα, για σχέδια συνεργασίας, όπως παραδείγµατος χάρη καινοτόµα σχέδια διαρθρωτικής φύσης (όλες οι γραµµές
δράσης),
— επιδοτήσεις που θα καλύπτουν το µέγιστο έως 80 % των επιλέξιµων δαπανών για εταιρικές σχέσεις eLearning, στις οποίες
προστανται ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι οποίες αποβλέπουν στο να προσδώσουν «διάσταση ηλεκτρονικής
µάθησης» σε νέα πρότυπα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (γραµµή δράσης 2),
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— χρηµατοδότηση κατά 100 % µιας δοµής που θα υποστηρίζει την αδελφοποίηση σχολείων και στην οποία θα περιλαµβάνεται
ένας κεντρικός κόµβος ∆ιαδικτύου· ένα ευρωπαϊκό δίκτυο παιδαγωγικής στήριξης σε συνεργασία µε κράτη µέλη· ενέργειες
προώθησης και διάδοσης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια στήριξης, όπως για παράδειγµα η επανεξέταση των υφισταµένων συστηµάτων αδελφοποίησης ή η διαµόρφωση ενός ad hoc εργαλείου αναζήτησης εταίρων. Προβλέπονται επιδοτήσεις σε ποσοστό µεταξύ 50 % έως 80 % για τη στήριξη των ενεργειών προώθησης και διάδοσης από τα κράτη µέλη
(γραµµή δράσης 3),
— επιδοτήσεις µεταξύ του 50 και του 80 % των εξόδων που συνδέονται µε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνιών, όπως
σεµινάρια, επισκέψεις, κοινές εκθέσεις, αξιολόγηση από οµοτίµους και παρόµοιες ενέργειες διάδοσης και ανταλλαγής
γνώσεων (όλες οι γραµµές δράσης).
Οι µηχανισµοί παράδοσης που προβλέπονται στην πρόταση ανταποκρίνονται βασικά στη συνήθη κοινοτική προσέγγιση όσον
αφορά τις επιδοτήσεις και τη συγχρηµατοδότηση βάσει αναλυτικών αιτήσεων χρηµατοδότησης. Θα υπάρξουν επίσης ορισµένα
µέρη τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από την Κοινότητα, όπως το δίκτυο υποστήριξης και ο κεντρικός ιστοχώρος
για την δράση αδελφοποίησης σχολείων. Η χρηµατοδότηση θα χορηγηθεί κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και προσφορών.
Η διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από την Επιτροπή, µε την πιθανή συνδροµή ενός µελλοντικού εκτελεστικού οργανισµού,
η σύσταση του οποίου µελετάται επί του παρόντος. Η πίστωση πρόκειται να καλύψει δαπάνες για µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, πληροφόρηση, συνέδρια και δηµοσιεύσεις που συνδέονται άµεσα µε τον στόχο του προγράµµατος, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη παροχής τεχνικής και διοικητικής συνδροµής στην οποία δεν περιλαµβάνονται καθήκοντα δηµόσιας αρχής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς του
ακατέργαστου καπνού
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έκθεσης για τη χρήση
του κοινοτικού ταµείου καπνού, που υποβλήθηκε από την
Επιτροπή στο Συµβούλιο, βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, οι κρατήσεις
του 3 % θα µπορέσουν να καλύψουν ικανοποιητικά τις
προβλεπόµενες δαπάνες του ταµείου.

(4)

Κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
2075/92 αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2075/92 (3), το κοινοτικό ταµείο καπνού χρηµατοδοτείται από κρατήσεις ύψους 2 % και 3 % αντιστοίχως επί
της πριµοδότησης για τις συγκοµιδές 2002 και 2003.
Επί του παρόντος, εκπονείται η µεταρρύθµιση της κοινής
οργάνωσης αγοράς στον τοµέα του ακατέργαστου καπνού
που αφορά επίσης το κοινοτικό ταµείο καπνού. Η εφαρµογή
της νέας νοµοθεσίας δεν προβλέπεται πριν από το 2005.
Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί το ποσοστό των κρατήσεων για το 2004 και, δεδοµένου ότι πρόκειται για µεταβατική περίοδο, να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο µε το 2003.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Συστήνεται κοινοτικό ταµείο καπνού (εφεξής καλούµενο
“ταµείο”) το οποίο χρηµατοδοτείται από κρατήσεις ίσες προς:
— 2 % επί της πριµοδότησης για τη συγκοµιδή 2002,
— 3 % επί της πριµοδότησης για τις συγκοµιδές 2003 και
2004.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2320/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
λυκίσκου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Μια οµάδα παραγωγών µπορεί να παρακρατήσει ποσοστό
έως και 20 % της ενίσχυσης προκειµένου να χρηµατοδοτήσει
ειδικά µέτρα προσαρµογής στις ανάγκες της αγοράς· η εν
λόγω παρακράτηση µπορεί να γίνεται σωρευτικά επί τρία
έτη. ∆εδοµένου ότι προτείνεται η παράταση του καθεστώτος
ενίσχυσης στην παραγωγή κατά ένα έτος, πρέπει να παραταθεί επίσης κατά ένα έτος η µέγιστη περίοδος σωρευτικής
παρακράτησης.

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συµβουλίου (3) προβλέπεται ο
καθορισµός του ποσού της ενίσχυσης ανά εκτάριο για τον
λυκίσκο που παράγεται στην Κοινότητα, για περίοδο οκτώ
ετών που εκτείνεται από τη συγκοµιδή 1996 έως και τη
συγκοµιδή 2003.
Η έκθεση αξιολόγησης την οποία η Επιτροπή αναµένεται ότι
θα υποβάλει στο Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003,
βάσει του άρθρου 18 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1696/71, θα καλύπτει το σύνολο των διατάξεων σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς και, ειδικότερα, το καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή. Η εν λόγω
αξιολόγηση ενδέχεται να συνοδεύεται από προτάσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί εµπεριστατωµένος διάλογος για τον τοµέα εν γένει. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του εν λόγω διαλόγου κατά τρόπο
πλήρη και εξαντλητικό, θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα
έτος η περίοδος για την οποία έχει καθορισθεί το ποσό της
ενίσχυσης.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
τροποποιείται ως εξής:
1. Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης ανά εκτάριο είναι ενιαίο για
όλες τις οµάδες ποικιλιών. Καθορίζεται σε 480 ευρώ ανά
εκτάριο από τη συγκοµιδή 1996 και για περίοδο εννέα
ετών.»
2. Το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) Η παρακράτηση της ενίσχυσης γίνεται σωρευτικά για
περίοδο που περιορίζεται σε τέσσερα έτη· στο τέλος της
περιόδου αυτής, το σύνολο της παρακρατηθείσας ενίσχυσης
πρέπει να έχει διατεθεί.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 175 της 4.8.1971, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1514/2001 (ΕΕ L 201 της
26.7.2001, σ. 8).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2321/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1098/98 για τη θέσπιση ειδικών προσωρινών
µέτρων στον τοµέα του λυκίσκου
προβλεφθεί εµπεριστατωµένος διάλογος για τον τοµέα εν
γένει. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του εν
λόγω διαλόγου και δεδοµένου ότι εξακολουθεί να παραµένει
επίκαιρη η αναζήτηση ισορροπίας στην αγορά του λυκίσκου,
θα πρέπει να παραταθεί κατά ένα έτος η περίοδος για την
οποία έχει καθορισθεί το ποσό της αντιστάθµισης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουλίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
λυκίσκου, και ιδίως το άρθρο 16α,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1098/98 του Συµβουλίου (1) καθορίζεται το
ποσό της αντιστάθµισης για τις καλλιεργούµενες µε λυκίσκο
εκτάσεις στην Κοινότητα στις οποίες εφαρµόζεται προσωρινή
αγρανάπαυση ή οριστική εκρίζωση, για περίοδο έξι ετών που
εκτείνεται από τη συγκοµιδή 1998 έως και τη συγκοµιδή
2003.

(2)

Η εφαρµογή των ειδικών µέτρων προσωρινής αγρανάπαυσης
και εκρίζωσης, κατά την προαναφερθείσα περίοδο επέτρεψε
τη µείωση των καλλιεργούµενων µε λυκίσκο εκτάσεων κατά
19 % σε σχέση µε το έτος αναφοράς 1997.

(3)

Η έκθεση αξιολόγησης την οποία η Επιτροπή αναµένεται ότι
θα υποβάλει στο Συµβούλιο στις 31 ∆εκεµβρίου 2003,
βάσει του άρθρου 18 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1696/71, θα καλύπτει το σύνολο των διατάξεων σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς, και ιδίως
τα ειδικά µέτρα. Η εν λόγω αξιολόγηση ενδέχεται να συνοδεύεται από προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο να

(4)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/98,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1098/98 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
— στο πρώτο εδάφιο, ο όρος «συγκοµιδή 2003» αντικαθίσταται από τον όρο «συγκοµιδή 2004»,
— στο δεύτερο εδάφιο, ο όρος «συγκοµιδή 2004» αντικαθίσταται από τον όρο «συγκοµιδή 2005».
2. Στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο ο όρος «συγκοµιδή 2004» αντικαθίσταται από τον όρο «συγκοµιδή 2005».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) ΕΕ L 175 της 4.8.1971, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1514/2001 (ΕΕ L 201 της
26.7.2001, σ. 8).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2322/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
θεσπίζων παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ως προς την υποχρέωση
προσωρινής παύσης καλλιέργειας για την περίοδο εµπορίας 2004/05
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,

(3)

Για τον λόγο αυτό, το ποσοστό παύσης της καλλιέργειας
κατά την περίοδο εµπορίας 2004/05 θα πρέπει να µειωθεί
σε σχέση µε το ποσοστό του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του κανονισµού (EK) αριθ.
1251/1999,

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

(2)

Το σύστηµα ενισχύσεων για τους παραγωγούς ορισµένων
αροτραίων καλλιεργειών που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό
(EK) αριθ. 1251/1999 (1), προβλέπει ότι, για να δικαιούνται
στρεµµατική ενίσχυση, οι παραγωγοί θα πρέπει να αποσύρουν από την καλλιέργεια ένα συγκεκριµένο ποσοστό της
αρόσιµης γης τους.
Η αγορά σιτηρών στην Κοινότητα κατά την περίοδο εµπορίας 2003/04 χαρακτηρίζεται από την χαµηλή παραγωγή
λόγω της µεγάλης ξηρασίας στις κυριότερες παραγωγικές
περιοχές της Κοινότητας. Το γεγονός αυτό αναµένεται να
προκαλέσει σηµαντική µείωση των τελικών αποθεµάτων της
περιόδου εµπορίας 2003/04 στην κοινοτική αγορά. Τυχόν
φυσιολογική συγκοµιδή κατά το 2004 δεν προβλέπεται να
αυξήσει σηµαντικά τα αποθέµατα. Σε περίπτωση κακής συγκοµιδής, η εσωτερική αγορά ενδέχεται να εκτεθεί σε σοβαρούς κινδύνους.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
του κανονισµού (EK) αριθ. 1251/1999, το βασικό ποσοστό της
υποχρέωσης προσωρινής παύσης της καλλιέργειας καθορίζεται στο
5 % για την περίοδο εµπορίας 2004/05.
Άρθρο 2
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εφαρµόζεται στην προσωρινή παύση της καλλιέργειας για την
περίοδο εµπορίας 2004/05.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2323/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τον καθορισµό των ποσών της ενίσχυσης που χορηγείται στον τοµέα των σπόρων προς σπορά
για την περίοδο εµπορίας 2004/05
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 προβλέπει ότι τα ποσά της ενίσχυσης πρέπει να
καθορίζονται λαµβανοµένης υπόψη, αφενός, της ανάγκης
διασφάλισης της ισορροπίας µεταξύ του απαιτούµενου
όγκου παραγωγής στην Κοινότητα και των δυνατοτήτων
διάθεσης της εν λόγω παραγωγής και, αφετέρου, των τιµών
των εν λόγω προϊόντων στις εξωτερικές αγορές.

(4)

Η εφαρµογή των κριτηρίων αυτών οδηγεί στον καθορισµό
των ποσών της ενίσχυσης τα οποία θα εφαρµόζονται για την
περίοδο εµπορίας 2004/05 στα επίπεδα που παρατίθενται
στο παράρτηµα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σπόρων προς σπορά (3) καταργείται από την περίοδο εµπορίας 2005/06 µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς (4). Ως εκ τούτου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2358/71, ο καθορισµός των ποσών της ενίσχυσης
στην παραγωγή σπόρων προς σπορά θα πρέπει να προβλεφθεί µόνο για την περίοδο εµπορίας 2004/05.
Η κατάσταση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
προβλέψιµη εξέλιξή της δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση του
δικαίου εισοδήµατος στους παραγωγούς, καθιστώντας έτσι
απαραίτητη τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή για την
εν λόγω περίοδο.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται στον
τοµέα των σπόρων προς σπορά καθορίζονται για την περίοδο εµπορίας 2004/05 στο 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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 154/2002 (ΕΕ L 25 της 29.1.2002,
σ. 18).
4
( ) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 2004/05
Ποσά της ενίσχυσης που ισχύουν στην Κοινότητα
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ποσό της ενίσχυσης

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
1001 90 10
1006 10 10

Triticum spelta L.

14,37

Oryza sativa L.
— Ποικιλίες µε κόκκους µακρούς των οποίων το µήκος είναι µεγαλύτερο από
6,0 χιλιοστά και των οποίων η σχέση µήκους/πλάτους είναι µεγαλύτερη ή
ίση µε 3

17,27

— Άλλες ποικιλίες µε κόκκους των οποίων το µήκος είναι µεγαλύτερο, µικρότερο ή ίσο µε 6,0 χιλιοστά και των οποίων η σχέση µήκους/πλάτους είναι
µικρότερη από 3

14,85

2. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (κλωστικός λίνος)

28,38

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum L. (λίνος ελαιούχων σπόρων)

22,46

ex 1207 99 10

Cannabis sativa L. (ποικιλίες των οποίων η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2 %)

20,53

3. ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η
ex 1209 29 10

Agrostis canina L.

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis gigantea Roth.

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis stolonifera L.

75,95

ex 1209 29 10

Agrostis capillaris L.

75,95

ex 1209 29 80

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. και K.B. Presl.

67,14

ex 1209 29 10

Dactylis glomerata L.

52,77

ex 1209 23 80

Festuca arundinacea Schreb.

58,93

ex 1209 23 80

Festuca ovina L.

43,59

1209 23 11

Festuca pratensis Huds.

43,59

1209 23 15

Festuca rubra L.

36,83

Festulolium

32,36

1209 25 10

Lolium multiflorum Lam.

21,13

1209 25 90

Lolium perenne L.

30,99

ex 1209 29 80

Lolium x boucheanum Kunth

21,13

ex 1209 29 80

Phleum Bertolinii (DC)

50,96

Phleum pratense L.

83,56

Poa nemoralis L.

38,88

Poa pratensis L.

38,52

Poa palustris and Poa trivialis L.

38,88

ex 1209 29 80

1209 26 00
ex 1209 29 80
1209 24 00
ex 1209 29 10

4. ΟΣΠΡΙΑ
ex 1209 29 80

Hedysarum coronarium L.

36,47

ex 1209 29 80

Medicago lupulina L.

31,88

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (οικότυποι)

22,10

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (ποικιλίες)

36,59

ex 1209 29 80

Onobrichis viciifolia Scop.

20,04

ex 0713 10 10

Pisum sativum L. (partim) (κτηνοτροφικά µπιζέλια)

ex 1209 22 80

Trifolium alexandrinum L.

0
45,76
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(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ποσό της ενίσχυσης

ex 1209 22 80

Trifolium hybridum L.

45,89

ex 1209 22 80

Trifolium incarnatum L.

45,76

Trifolium pratense L.

53,49

ex 1209 22 80

1209 22 10

Trifolium repens L.

75,11

ex 1209 22 80

Trifolium repens L. var. giganteum

70,76

ex 1209 22 80

Trifolium resupinatum L.

45,76

ex 0713 50 10

Vicia faba L. (partim) (φούλια)

ex 1209 29 10

Vicia sativa L.

30,67

ex 1209 29 10

Vicia villosa Roth.

24,03

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2324/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση στην άµεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισµένων εισαγόµενων οίνων στους οποίους µπορεί να έχουν
χρησιµοποιηθεί οινολογικές πρακτικές που δεν προβλέπονται από τον (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
να αποφευχθεί οποιαδήποτε εµπορική διαταραχή, πρέπει να
προβλεφθεί να συνεχιστούν να επιτρέπονται οι αµερικανικές
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχείο β) του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1037/
2001, έως την έναρξη ισχύος της συµφωνίας που θα προκύψει από τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις, και το αργότερο έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

(3)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 (2) επιτρέπει την εισαγωγή στην Κοινότητα αµερικανικών οίνων στους οποίους έχουν χρησιµοποιηθεί οινολογικές πρακτικές που δεν προβλέπονται από τις κοινοτικές
διατάξεις. Για τις οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται
στο σηµείο 1 στοιχείο β) του παραρτήµατος του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001, η άδεια αυτή λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διεξαγόµενες διµερείς διαπραγµατεύσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δεν θα
περατωθούν πριν από το τέλος του έτους και προκειµένου

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1037/2001, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2005».
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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
262 της 14.10.2003, σ. 13).
2
( ) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2325/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της µετατροπής των στόλων
οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999, από την αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Θα ήταν σκόπιµο να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου
2002, ηµεροµηνία λήξης της δυνατότητας καταβολής αποζηµιώσεων για την προσωρινή παύση δραστηριοτήτων, η
ελάχιστη προθεσµία κάτω του ενός έτους που αναφέρεται
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999, κατά την οποία ο αλιέας δεν έπρεπε
να αρχίσει εκ νέου την άσκηση του ιδίου επαγγέλµατος,
εκτός εφόσον επιστρέψει πρώτα, prorata temporis τη
χορηγηθείσα σ' αυτόν πριµοδότηση, και όχι από την ηµεροµηνία της πραγµατικής καταβολής της πριµοδότησης.

(5)

Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών που ισχύουν και
προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι προαναφερόµενες
τροποποιήσεις, είναι αναγκαίο να παραταθούν κατά δώδεκα
µήνες οι προθεσµίες λήψης της διοικητικής απόφασης, τόσο
για την προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών όσο και για
την προθεσµία υποβολής αίτησης πληρωµής του υπολοίπου,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Βασιλείου του Μαρόκου έληξε στις 30 Νοεµβρίου
1999. Ως εκ τούτου, 400 περίπου αλιευτικά σκάφη και
4 300 αλιείς που άσκησαν δραστηριότητες στο πλαίσιο της
συµφωνίας αναγκάστηκαν να διακόψουν τις αλιευτικές τους
δραστηριότητες µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 (3),
θέσπισε παρεκκλίσεις των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 (4) για τους αλιείς και τους πλοιοκτήτες
οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999, από την αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο. Οι παρεκκλίσεις εφαρµόζονται για
ορισµένες κατηγορίες πριµοδοτήσεων και δηµόσιων ενισχύσεων, για τις οποίες η διοικητική απόφαση χορήγησης
ελήφθη µεταξύ της 1ης Ιουλίου 2001 και της 30ής Ιουνίου
2003. Με τον ίδιο κανονισµό, θεσπίστηκε ειδικό µέτρο µε
στόχο τη συµπλήρωση των δράσεων που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα κράτη µέλη τα
οποία επηρεάζονται από τη µη ανανέωση της εν λόγω αλιευτικής συµφωνίας.
Οι αλιείς που επηρεάστηκαν από τη µη ανανέωση της εν
λόγω αλιευτικής συµφωνίας βρέθηκαν και πάλι χωρίς απασχόληση µετά από αναπροσανατολισµό των αλιευτικών
δραστηριοτήτων του σκάφους τους, όπως και οι αλιείς των
οποίων το σκάφος αποτέλεσε αντικείµενο οριστικής παύσης
δραστηριοτήτων. Προκειµένου να υπάρξει ισότιµη µεταχείριση του συνόλου των αλιέων, είναι σκόπιµο να γίνει
παρέκκλιση από τις διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση
για τη χορήγηση ατοµικών κατ' αποκοπή πριµοδοτήσεων την
οριστική διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων του
σκάφους στο οποίο ήταν ναυτολογηµένοι οι δικαιούχοι του
µέτρου.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 17· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 (ΕΕ L 358 της
31.12.2002, σ. 81).
(4) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 (ΕΕ L 358 της
31.12.2002, σ. 49).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 στο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«δ) σε περίπτωση χορήγησης ατοµικών κατ' αποκοπή πριµοδοτήσεων σε αλιείς,
i) το ανώτατο επιλέξιµο κόστος που αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ), προσαυξάνεται κατά 20 %,
ii) η υποχρέωση του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) που προβλέπει για τους δικαιούχους να ήταν
ναυτολογηµένοι σε αλιευτικό σκάφος που αποτέλεσε
αντικείµενο οριστικής παύσης κατά την έννοια του
άρθρου 7, δεν ισχύει,
iii) η προθεσµία κάτω του έτους που αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ), υπολογίζεται
από την 1η Ιανουαρίου 2002·»
β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Οι όροι παρέκκλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται µόνο στις πριµοδοτήσεις και τις
δηµόσιες ενισχύσεις των οποίων η χορήγηση αποτέλεσε αντικείµενο διοικητικής απόφασης από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6, η οποία λήφθηκε µεταξύ της 1ης Ιουλίου
2001 και της 30ής Ιουνίου 2003. Η περίοδος αυτή παρατείνεται µέχρι την 30ή Ιουνίου 2004 για τις πριµοδοτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α),
β) και γ).»
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2. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«4. Είναι επιλέξιµες για κοινοτική συµµετοχή στο πλαίσιο
του παρόντος µέτρου οι δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον
τελικό δικαιούχο από 1ης Ιουλίου 2001. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών ορίζεται στις 31
∆εκεµβρίου 2003. Η ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2004 για τις πριµοδοτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β)
και γ).

31.12.2003

Η καταλητική ηµεροµηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης
πληρωµής του υπολοίπου ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2004. Η
ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία της 30ής
Ιουνίου 2005 για τις πριµοδοτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ).»
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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για τον καθορισµό των τιµών προσανατολισµού και των κοινοτικών τιµών παραγωγής ορισµένων προϊόντων αλιείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 26
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, θα
πρέπει να αυξηθεί η κοινοτική τιµή παραγωγής για την
αλιευτική περίοδο 2004.

(6)

∆εδοµένου ότι το θέµα επείγει, είναι σηµαντικό να υπάρξει
εξαίρεση από την προθεσµία των έξι εβδοµάδων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σηµείο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη του Άµστερνταµ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο
18 παράγραφος 3 και το άρθρο 26 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπουν ότι θα
πρέπει να καθορίζονται τιµή προσανατολισµού και κοινοτική
τιµή παραγωγής, για κάθε αλιευτική περίοδο, προκειµένου
να προσδιορίζονται τα επίπεδα τιµών όσον αφορά την
παρέµβαση στην αγορά ορισµένων προϊόντων αλιείας.
Το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000 προβλέπει τον καθορισµό τιµής προσανατολισµού για κάθε ένα από τα προϊόντα και τις οµάδες προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του εν λόγω
κανονισµού.
Με βάση τα δεδοµένα που είναι σήµερα διαθέσιµα όσον
αφορά τις τιµές για τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και τα
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, οι τιµές προσανατολισµού, για την αλιευτική περίοδο 2004, θα πρέπει να αυξάνονται, να διατηρούνται ή να µειώνονται ανάλογα µε το
είδος.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τον καθορισµό κοινοτικής τιµής παραγωγής για κάθε ένα από τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ του εν λόγω
κανονισµού. Ωστόσο, αρκεί να καθορισθεί η κοινοτική τιµή
παραγωγού για ένα µόνον από τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/
2000, δεδοµένου ότι οι τιµές για τα υπόλοιπα προϊόντα
µπορούν να υπολογισθούν βάσει των συντελεστών προσαρµογής που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3510/
82 της Επιτροπής (2).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την αλιευτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2004, οι τιµές προσανατολισµού που προβλέπονται
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/
2000, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 2
Για την αλιευτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2004, οι κοινοτικές τιµές παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/
2000, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 368 της 28.12.1982, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3899/92 (ΕΕ L 392 της
31.12.1992, σ. 24).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Παραρτήµατα

I

Είδος
Προϊόντα των παραρτηµάτων I και II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000

Εµπορική παρουσίαση

Τιµή προσανατολισµού
(σε ευρώ/τόνο)

1. Ρέγγες του είδους Clupea harengus

Ψάρι ολόκληρο

267

2. Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

Ψάρι ολόκληρο

581

3. Ακανθίες (Squalus acanthias)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

1 112

4. Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

759

5. Κοκκινόψαρα (Sebastes spp.)

Ψάρι ολόκληρο

1 177

6. Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

1 631

7. Μαύρος µπακαλιάρος (Pollachius virens)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

766

8. Μπακαλιάρος (Melanogrammus aeglefinus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

998

9. Νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

923

10. Μουρούνες (Molva spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

1 214

11. Σκουµπριά του είδους Scomber scombrus

Ψάρι ολόκληρο

308

12. Σκουµπριά του είδους Scomber japonicus

Ψάρι ολόκληρο

311

13. Γαύροι (Engraulis spp.)

Ψάρι ολόκληρο

1 245

14. Ευρωπαϊκές χωµατίδες (Pleuronectes platessa)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή από
1.1.2004 έως 30.4.2004

1 079

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή από
1.5.2004 έως 31.12.2004

1 499

15. Μπακαλιάροι του είδους Merluccius merluccius

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

3 731

16. Ζαγκέτες (Lepidorhombus spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

2 442

17. Λιµάντα (Limanda limanda)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

877

18. Καλκάνια (Platichthys flesus)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

530

19. Τόνος ο µακρύπτερος ή τονάκια (Thunnus alalunga)

Ψάρι ολόκληρο

2 265

Εκσπλαχνισµένο ψάρι µε κεφαλή

2 515

20. Σουπιές (Sepia officinalis και Rossia macrosoma)

Ψάρι ολόκληρο

1 637

21. Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

2 926

Αποκεφαλισµένο ψάρι

5 898

22. Γαρίδες του είδους Crangon crangon

Απλώς βρασµένες σε νερό

2 391

23. Γαρίδες Αρκτικής (Pandalus Borealis)

Απλώς βρασµένες σε νερό

6 411

Νωπές ή εψυγµένες

1 639

24. Κάβουρες (Cancer pagurus)

Ψάρι ολόκληρο

1 766

25. Καραβίδες (Nephrops norvegicus)

Ψάρι ολόκληρο

5 337

Ουρά

4 279

Ψάρι ολόκληρο ή εκσπλαχνισµένο µε κεφαλή

6 748

26. Γλώσσες (Solea spp.)
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Είδος
Προϊόντα των παραρτηµάτων I και II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000

L 345/29

Τιµή προσανατολισµού
(σε ευρώ/τόνο)

Εµπορική παρουσίαση

1. Ιππόγλωσσες Γροιλανδίας (Reinhardtius hippoglossoides)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

1 956

2. Μπακαλιάροι του γένους Merluccius spp.

Κατεψυγµένο, ψάρι ολόκληρο, σε αρχικές συσκευασίες
που περιέχουν οµοιογενή προϊόντα

1 258

Κατεψυγµένο, σε φιλέτα, σε αρχικές συσκευασίες που
περιέχουν οµοιογενή προϊόντα

1 499

3. Σπάριδες (Dentex dentex και Pagellus spp.)

Κατεψυγµένο, σε παρτίδες ή σε αρχικές συσκευασίες που
περιέχουν οµοιογενή προϊόντα

1 586

4. Ξιφίες (Xiphias gladius)

Κατεψυγµένο, ψάρι ολόκληρο, σε αρχικές συσκευασίες
που περιέχουν οµοιογενή προϊόντα

4 019

5. Σουπιές και σουπίτσες (Sepia officinalis) (Rossia
macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

2 006

6. Χταπόδια (Octopus spp.)

Κατεψυγµένα, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

2 119

7. Καλαµάρια και καλαµαράκια (Loligo spp.)

Κατεψυγµένα, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

1 168

8. Καλαµάρια και καλαµαράκια (Ommastrephes sagittatus)

Κατεψυγµένα, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

961

9. Illex argentinus

Κατεψυγµένα, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

848

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

4 035

Κατεψυγµένες, σε αρχικές συσκευασίες που περιέχουν
οµοιογενή προϊόντα

8 142

10. Γαρίδες της οικογένειας Penaeidae
— Γαρίδες του είδους Parapenaeus longirostris
— Άλλα είδη της οικογένειας Penaeidae

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Είδος
Προϊόντα απαριθµούµενα στο παράρτηµα ΙΙΙ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

Τόνος κιτρινόπτερος (Thunnus albacares)

Εµπορική παρουσίαση

Ψάρι ολόκληρο, βάρους άνω των 10 kg
έκαστο

Κοινοτική τιµή παραγωγού
(σε ευρώ/τόνο)

1 219

Οι κοινοτικές τιµές παραγωγού για τα υπόλοιπα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000 καθορίζονται βάσει των συντελεστών µετατροπής που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2327/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος σηµείων που εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα
που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004 στο πλαίσιο µιας αειφόρου πολιτικής των µεταφορών
βαρέα φορτηγά οχήµατα τα οποία διέρχονται από την
Αυστρία, θα πρέπει να επεκταθεί ενόψει της διεύρυνσης
ώστε να συµπεριλάβει τις προσχωρούσες χώρες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1,

(6)

Η σύµβαση για την προστασία των Άλπεων (η σύµβαση των
Άλπεων), την οποία υπέγραψε και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (5), ορίζει σειρά κανόνων για τον περιορισµό της
διέλευσης των βαρέων φορτηγών οχηµάτων από τις χώρες
των Άλπεων. Συγκεκριµένα, ορίζει ότι πρέπει να µειωθούν ο
όγκος και οι κίνδυνοι των µεταφορών στις εσωτερικές
περιοχές κυκλοφορίας των Άλπεων, και στους αλπικούς
άξονες κυκλοφορίας, σε επίπεδα υποφερτά για τον άνθρωπο,
την πανίδα και τη χλωρίδα, καθώς και για τα ενδιαιτήµατά
τους, µετατοπίζοντας δραστικά, προς την κατεύθυνση των
σιδηροδρόµων, την κυκλοφορία, ιδιαίτερα τις µεταφορές
φορτίου, κυρίως µε τη δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών
και θεσπίζοντας κίνητρα που συµβιβάζονται µε τις αρχές της
αγοράς, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας.

(7)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(8)

Είναι ουσιώδους σηµασίας η εξεύρεση λύσεων χωρίς διακρίσεις προκειµένου να συµβιβάζονται µεταξύ τους οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη (συµπεριλαµβανοµένων
του άρθρου 6 του άρθρου 51 παράγραφος 1 και του
άρθρου 71), παραδείγµατος χάριν όσον αφορά την ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών και εµπορευµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

(9)

Θα πρέπει, εποµένως, να θεσπισθεί ένα µεταβατικό σύστηµα
σηµείων για το έτος 2004,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που ενέκρινε η
επιτροπή συνδιαλλαγής στις 25 Νοεµβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου
αριθ. 9 της πράξης προσχώρησης του 1994 (4) προβλέπει
ότι το σύστηµα των οικοσηµείων λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
2003.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, της 14ης και 15ης
∆εκεµβρίου 2001, ζήτησε µε το σηµείο 58 των συµπερασµάτων του, να παραταθεί το σύστηµα των οικοσηµείων,
ως προσωρινή λύση. Η παράταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος στις ευπαθείς ζώνες,
όπως στην περιοχή των Άλπεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Κοπεγχάγης, της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 2002,
ζήτησε, µε το σηµείο 35 των συµπερασµάτων του από το
Συµβούλιο, να εκδώσει, πριν από το τέλος του 2002, κανονισµό για την προσωρινή λύση όσον αφορά τη διέλευση
βαρέων φορτηγών οχηµάτων µέσω της Αυστρίας κατά το
διάστηµα 2004-2006.

(3)

(4)

(5)

Το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο εν αναµονή της έκδοσης της
πρότασης-πλαίσιο για τη χρέωση της χρήσης των υποδοµών,
όπως προβλέπεται από τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή
πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010, την οποία η
Επιτροπή δήλωσε ότι προτίθεται να υποβάλει το 2003.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Το µέτρο αυτό δικαιολογείται επίσης από την ανάγκη να
προστατευθεί το περιβάλλον από τις συνέπειες της ρύπανσης
η οποία προξενείται λόγω της διέλευσης πολύ µεγάλου
αριθµού βαρέων φορτηγών οχηµάτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος διαπιστώνει ότι,
µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναµένεται τεράστια αύξηση των διαµετακοµιστικών µεταφορών. Συνεπώς,
το µεταβατικό σύστηµα σηµείων, που εφαρµόζεται στα

(1) ΕΕ C 103 E της 30.4.2002, σ. 230.
(2) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 84.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 214E της 9.9.2003, σ. 1)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της
22ας ∆εκεµβρίου 2003.
4
( ) ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 361.

Άρθρο 1

α) «όχηµα», το όχηµα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου
1992, σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν
ως σηµείο αναχώρησης ή προορισµού το έδαφος κράτους
µέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων
κρατών µελών (7)·
β) «διεθνείς µεταφορές», οι διεθνείς µεταφορές, όπως ορίζονται
από το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92·
(5) Απόφαση 96/191/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1996
(ΕΕ L 61 της 12.3.1996, σ. 31).
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(7) ΕΕ L 95 της 9.4.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 76 της 19.3.2002, σ. 1).
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γ) «κυκλοφορία διέλευσης µέσω της Αυστρίας», η κυκλοφορία
που διέρχεται από το αυστριακό έδαφος µε προορισµό και µε
προέλευση το εξωτερικό·
δ) «βαρύ φορτηγό όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, µέγιστου
επιτρεπόµενου βάρους άνω των 7,5 τόνων, το οποίο έχει λάβει
άδεια κυκλοφορίας σε ένα κράτος µέλος και χρησιµοποιείται
για τη µεταφορά εµπορευµάτων, και όλοι οι συνδυασµοί
ρυµουλκουµένων ή ηµιρυµουλκουµένων, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους άνω των 7,5 τόνων, που έλκονται από µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε ένα
κράτος µέλος, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους το πολύ 7,5
τόνων·
ε) «οδική εµπορευµατική διαµετακόµιση µέσω της Αυστρίας», η
διέλευση βαρέων φορτηγών οχηµάτων µέσω της Αυστρίας, είτε
τα οχήµατα αυτά κυκλοφορούν κενά, είτε µε φορτίο·
στ) «διµερείς διαδροµές», οι διεθνείς µεταφορές σε διαδροµές που
εκτελούνται από ένα όχηµα, των οποίων το σηµείο αναχώρησης
ή άφιξης βρίσκεται στην Αυστρία και το σηµείο άφιξης ή
αναχώρησης βρίσκεται, αντιστοίχως, σε άλλο κράτος µέλος και
όπου σε συνδυασµό µε τις εν λόγω διαδροµές εκτελούνται
διαδροµές µε κενό όχηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σε διαδροµές που εκτελούνται στο έδαφος της Κοινότητας. Το µεταβατικό σύστηµα σηµείων δεν συνεπάγεται άµεσο
περιορισµό του αριθµού των διελεύσεων µέσω Αυστρίας.

Άρθρο 3
1.
Για τις διαδροµές οι οποίες περιλαµβάνουν οδική εµπορευµατική διαµετακόµιση µέσω της Αυστρίας εφαρµόζεται, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το καθεστώς που
ορίζεται για τις διαδροµές που εκτελούνται για ίδιο λογαριασµό
και για τις διαδροµές που εκτελούνται για λογαριασµό τρίτων από
την πρώτη οδηγία του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1962, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισµένες οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων (1) και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 881/92.
2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η χρήση βαρέων φορτηγών οχηµάτων
που είναι φιλικά προς το περιβάλλον για τη διαµετακοµιστική κυκλοφορία µέσω της Αυστρίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Η διέλευση βαρέων φορτηγών οχηµάτων που, άλλως, θα χρησιµοποιούσαν 5 σηµεία ή λιγότερα, δεν υπάγεται στο µεταβατικό
σύστηµα σηµείων.
β) Η διέλευση βαρέων φορτηγών οχηµάτων που χρησιµοποιούν
6,7, ή 8 σηµεία υπάγεται στο µεταβατικό σύστηµα σηµείων (2).
γ) Η διέλευση βαρέων φορτηγών οχηµάτων που χρησιµοποιούν
περισσότερα από 8 σηµεία απαγορεύεται, εξαιρουµένης της
διέλευσης τέτοιων βαρέων φορτηγών οχηµάτων που έχουν
λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και της διέλευσης
ορισµένων εξαιρετικά εξειδικευµένων οχηµάτων υψηλού
κόστους και µεγάλης διάρκειας ζωής από οικονοµική άποψη.
(1) ΕΕ 70 της 6.8.1962, σ. 2005· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/92 (ΕΕ L 95 της 9.4.1992, σ. 1).
(2) Τα διαθέσιµα σηµεία για το έτος 2004 αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.
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δ) Οι συνολικές εκποµπές NOx από βαρέα φορτηγά οχήµατα που
διέρχονται από την Αυστρία υπό καθεστώς διαµετακόµισης,
καθορίζονται σύµφωνα µε τις τιµές που δίδονται για το οικείο
έτος στο παράρτηµα I.
ε) Η τιµή των συνολικών εκποµπών NOx που αποδίδεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα καθορίζεται βάσει του πρώην συστήµατος οικοσηµείων κατά τα οριζόµενα στο πρωτόκολλο αριθ. 9
της πράξης προσχώρησης του 1994. Στο σύστηµα αυτό, κάθε
βαρύ φορτηγό όχηµα που διέρχεται από την Αυστρία υπό
καθεστώς διαµετακόµισης χρειάζεται έναν ορισµένο αριθµό
σηµείων που αντιστοιχούν στις εκποµπές NOx (επιτρεπόµενη
τιµή στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της παραγωγής (COP), ή
τιµή που απορρέει από την έγκριση τύπου). Η µέθοδος υπολογισµού και διαχείρισης των εν λόγω σηµείων περιγράφεται στο
παράρτηµα II.
στ) Η Αυστρία χορηγεί και διαθέτει εγκαίρως τα σηµεία που είναι
αναγκαία για τη διαχείριση του µεταβατικού συστήµατος
σηµείων, σύµφωνα µε το παράρτηµα II, όσον αφορά τα βαρέα
φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία υπό
καθεστώς διαµετακόµισης.
ζ) Η ετησία συνολική ποσόστωση εκποµπών NOx αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι. Η διαχείριση και κατανοµή της στα κράτη µέλη
γίνεται από την Επιτροπή βάσει των ίδιων αρχών µε εκείνες που
εφαρµόζονται στο σύστηµα οικοσηµείων το 2003, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3298/94 της Επιτροπής (3).
η) Η ανακατανοµή των σηµείων του κοινοτικού αποθέµατος
σταθµίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3298/94 και, ειδικότερα,
σύµφωνα µε την πράγµατι γενοµένη χρήση των σηµείων που
κατανέµονται στα κράτη µέλη, καθώς και τις συγκεκριµένες
ανάγκες των µεταφορέων που διέρχονται από την Αυστρία
µέσω
της
διαδροµής
Lindau-Bregenz-St.Margrethen
(«Hörbanz-Transit»).
3. Εάν η πρόταση για το ευρωπαϊκό σήµα κυκλοφορίας για τη
χρέωση της χρήσης των υποδοµών δεν έχει θεσπισθεί έως τις 31
∆εκεµβρίου 2004, όλοι οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο
2 διατηρούνται σε ισχύ για ένα ακόµη έτος και, εάν η εν λόγω πρόταση δεν έχει θεσπισθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, επί ένα επιπλέον έτος το πολύ (4). Μετά το 2006, δεν εφαρµόζεται το µεταβατικό σύστηµα σηµείων.
4. Η επιτροπή διαχειρίζεται το µεταβατικό σύστηµα σηµείων
σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3298/94. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 παράγραφος 2 θεσπίζει, εν ανάγκη, περαιτέρω µέτρα για
τις διαδικασίες που αφορούν το µεταβατικό σύστηµα σηµείων, την
κατανοµή των σηµείων και τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
1. Ενόσω εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος
2 και όπου συντρέχει η περίπτωση, του άρθρου 3 παράγραφος 3,
τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο των αµοιβαίων συνεργατικών διευθετήσεών τους, λαµβάνουν τα αναγκαία και συµβατά µε τη συνθήκη
µέτρα για την αποφυγή των καταχρήσεων όσον αφορά το µεταβατικό σύστηµα σηµείων.
(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3298/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου
1994, για τη θέσπιση µέτρων που αφορούν το σύστηµα κατανοµής
οικοσηµείων για βαρέα φορτηγά οχήµατα διερχόµενα από την Αυστρία
(ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 20)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2000 του Συµβουλίου
(ΕΕ L 241 της 26.9.2000, σ. 18).
(4) Τα διαθέσιµα σηµεία για τα έτη 2005 και 2006 αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι.
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2.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής που θεσπίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 πρέπει να συνάδουν µε µια αειφόρο πολιτική µεταφορών
για την περιοχή των Άλπεων ως σύνολο.
3.
Οι µεταφορείς, κάτοχοι κοινοτικής άδειας η οποία έχει
εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές της Αυστρίας, δεν έχουν το
δικαίωµα να εκτελούν διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές σε διαδροµές κατά τις οποίες δεν λαµβάνει χώρα ούτε φόρτωση, ούτε
εκφόρτωση στην Αυστρία. Όλες αυτές οι διαδροµές που συνεπάγονται διέλευση µέσω της Αυστρίας υπόκεινται, ωστόσο, στις διατάξεις του άρθρου 3.
4.
Στο µέτρο που είναι απαραίτητο, κάθε µέθοδος ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών συστηµάτων που έχουν
σχέση µε την εφαρµογή του άρθρου 3 αποφασίζεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.

31.12.2003
Άρθρο 5

1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 6

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, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

A. MATTEOLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΗΜEIΑ ΓΙΑ ΤΑ EΤΗ 2004, 2005 ΚΑΙ 2006
Έτος

Σηµεία για την ΕΕ-15

2004

6 593 487

2005

6 246 462

2006

5 899 436
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
1. Κάθε φορά που διασχίζει τα αυστριακά σύνορα (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση), ο οδηγός βαρέος φορτηγού οχήµατος
πρέπει να επιδεικνύει τα ακόλουθα έγγραφα:
α) ένα έγγραφο που να αναφέρει την τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής για τις εκποµπές NOx του εν λόγω οχήµατος·
β) µία ισχύουσα κάρτα σηµείων, την οποία έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή.
Όσον αφορά το στοιχείο α):
Για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα τύπου EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας µετά
την 1η Οκτωβρίου 1990, το έγγραφο που αναφέρει την τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής πρέπει να έχει τη µορφή πιστοποιητικού, εκδοθέντος από την αρµόδια αρχή, και να αναφέρει τον πιστοποιηµένο ανεκτό όγκο εκποµπών NOx, στο πλαίσιο
της συµµόρφωσης της παραγωγής, ή τη µορφή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, το οποίο να αναφέρει την ηµεροµηνία
έγκρισης και τα µετρηθέντα επίπεδα για σκοπούς έγκρισης τύπου. Στην περίπτωση του δεύτερου πιστοποιητικού, ο ανεκτός
όγκος εκποµπών NOx, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της παραγωγής, συνάγεται µε την προσαύξηση κατά 10 % του επιπέδου που καθορίζεται για την έγκριση τύπου. Η τιµή που καθορίζεται για ένα όχηµα δεν µπορεί να τροποποιηθεί καθ όλη τη
διάρκεια ζωής του οχήµατος.
Η τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής καθορίζεται σε 15,8 g/kWh για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990, καθώς και για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό.
Όσον αφορά το στοιχείο β):
Η κάρτα/δείκτης σηµείων περιέχει έναν ορισµένο αριθµό σηµείων και, θεωρείται µε βάση την τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής για τα συγκεκριµένα οχήµατα ως εξής:
1. 1 g/kWh NOx, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το σηµείο α αντιστοιχεί σε ένα σηµείο,
2. τα κλάσµατα του γραµµαρίου εκποµπών ΝΟx στρογγυλοποιούνται στον επόµενο ακέραιο αριθµό, εάν ισούνται µε 0,5 ή
το υπερβαίνουν, και στον προηγούµενο ακέραιο αριθµό, στις λοιπές περιπτώσεις.
2. Η Επιτροπή, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 υπολογίζει, ανά τρίµηνο, τον αριθµό
διαδροµών καθώς και το µέσο επίπεδο εκποµπών NOx από βαρέα φορτηγά οχήµατα, και τηρεί στατιστικές µε κατανοµή ανά
εθνικότητα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθµισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος
χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαµερισµάτων της
Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισµένων αλιευτικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Προκειµένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισµένων
προϊόντων του αλιευτικού τοµέα σε σχέση µε άλλες περιφέρειες της Κοινότητας, η Κοινότητα έθεσε σε εφαρµογή, στον
τοµέα της αλιείας, δράσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθµιση του επιπλέον αυτού κόστους το 1992 και το 1993. Οι
δράσεις αυτές συνεχίστηκαν κατά το 1994 και κατά το
διάστηµα 1995-1997 µε την έκδοση των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1503/94 (6) και (ΕΚ) αριθ. 2337/95 (7) ως επίσης
κατά το διάστηµα 1998-2002 µε την έκδοση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1587/98 (8) και (ΕΚ) αριθ. 579/2002 (9).
Καθίσταται αναγκαίο να προβλεφθεί, από το 2003 και µετά,
η συνέχιση του καθεστώτος αντιστάθµισης του επιπλέον
κόστους για ορισµένα αλιευτικά προϊόντα ως προς τη µεταποίηση και εµπορία και, κατά συνέπεια, να θεσπιστούν µέτρα
µε σκοπό τη συνέχιση των δράσεων αυτών.

(6)

Η αλιεία µε παραδοσιακά µέσα και η παράκτια αλιεία είναι
πολύ σηµαντικές από κοινωνική και οικονοµική άποψη στις
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Κοινότητας.

(7)

Είναι αναγκαίο να εξορθολογισθούν οι αλιευτικές προσπάθειες µε µέληµα την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων,
λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των ερευνών υψηλού τεχνικού
επιπέδου που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτό από διάφορα
επιστηµονικά ιδρύµατα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

(8)

Στο πλαίσιο της διατήρησης και της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων των εν λόγω περιφερειών, αποδεικνύεται αναγκαία η τήρηση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, και
ιδίως, στην περίπτωση του γαλλικού διαµερίσµατος της
Γουιάνας, του κανόνα περί απαγόρευσης της αλιείας της
γαρίδας σε ύδατα βάθους µικρότερου των 30 µέτρων.

(9)

Για να προαχθεί η οικονοµική ανάπτυξη των εξόχως
αποκέντρων περιφερειών, είναι σκόπιµο τα µεν κράτη µέλη
να µπορούν να διαφοροποιούν τις ποσότητες, η δε Επιτροπή
να µπορεί να διαφοροποιεί τα ποσά και τις ποσότητες που
προβλέπονται για τα διάφορα είδη µιας και της αυτής εξόχως αποκέντρου περιφέρειας και µεταξύ των εξόχως
αποκέντρων περιφερειών ενός και του αυτού κράτους
µέλους, ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές
των όρων διάθεσης στην αγορά και των χαρακτηριστικών
τους.

(10)

Εξάλλου, όταν µε τη διαφοροποίηση µεταξύ ειδών ή εντός
περιφερειών που ανήκουν σε ένα και το αυτό κράτος µέλος
δεν επιτυγχάνεται η εξ ολοκλήρου χρησιµοποίηση των διαθέσιµων ποσών, σκόπιµο είναι να µπορεί η Επιτροπή να διαφοροποιεί τα ποσά και τις ποσότητες που προβλέπονται για τα
διάφορα είδη µεταξύ των εξόχως αποκέντρων περιφερειών
των διαφόρων κρατών µελών. Στην περίπτωση αυτή, η διαφοροποίηση γίνεται µη θιγοµένης της κλείδας κατανοµής
των χρηµατικών ποσών των διαθέσιµων βάσει του παρόντος
κανονισµού για τα επόµενα έτη.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο τοµέας της αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών
της Κοινότητας αντιµετωπίζει δυσκολίες, οι οποίες έχουν
ιδιαίτερα επιταθεί από το κόστος µεταφοράς των προϊόντων
αλιείας προς τις αγορές, λόγω του αποµακρυσµένου και
νησιωτικού χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών.
Το Συµβούλιο, µε τις αποφάσεις του 89/687/ΕΟΚ (3), 91/
314/ΕΟΚ (4) και 91/315/ΕΟΚ (5) θέσπισε προγράµµατα
ειδικών επιλογών λόγω αποµακρυσµένου και νησιωτικού
χαρακτήρα των υπερπόντιων γαλλικών διαµερισµάτων
(Poseidom), των Καναρίων Νήσων (Poseican) και της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima) αντιστοίχως, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των
εξόχως αποκέντρων περιφερειών και τα οποία προσδιορίζουν
τις γενικές γραµµές των επιλογών που πρέπει να εφαρµόζονται προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές.
Το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης αναγνωρίζει τα
ιδιαίτερα µειονεκτήµατα που επηρεάζουν την οικονοµική και
κοινωνική κατάσταση των εξόχως αποκέντρων περιφερειών
και τα οποία επιδεινώνονται ιδίως από τον αποµακρυσµένο
και νησιωτικό χαρακτήρα τους. Αυτό ισχύει και για τον
τοµέα της αλιείας.
Οι περιφέρειες αυτές αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα
ανάπτυξης, ιδίως το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας τους για τη διάθεση ορισµένων
προϊόντων.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 39.
(4) ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 1.
(5) ΕΕ L 171 της 29.6.1991, σ. 10.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

162 της 30.6.1994, σ. 8.
236 της 5.10.1995, σ. 2.
208 της 24.7.1998, σ. 1.
89 της 5.4.2002, σ. 1.
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Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισµού
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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β) 250 ευρώ ανά τόνο σπαθόψαρου για µέγιστη ποσότητα 1 600
τόνων κατ' έτος,
γ) 1 080 ευρώ ανά τόνο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για µέγιστη
ποσότητα 50 τόνων κατ' έτος.
Άρθρο 5
Κανάριοι νήσοι

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθορίζει αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους
(στο εξής καλούµενη «η αντιστάθµιση») που συνεπάγεται ο εξόχως
απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων
Νήσων και των γαλλικών διαµερισµάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων που απαριθµούνται
στα παραρτήµατα I έως V.
Άρθρο 2
Αποδέκτες
Aποδέκτες της αντιστάθµισης είναι οι παραγωγοί, οι πλοιοκτήτες ή
εφοπλιστές σκαφών νηολογηµένων σε λιµένες των κατά το άρθρο 1
περιφερειών, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στις περιφέρειες αυτές, ή οι ενώσεις τους, καθώς και οι επιχειρήσεις του
κλάδου της µεταποίησης και της εµπορίας, ή οι ενώσεις τους, οι
οποίες υφίστανται το επιπλέον κόστος το οποίο συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας για τη διάθεση των προβλεποµένων
προϊόντων.
Άρθρο 3
Αζόρες
Όσον αφορά τις Αζόρες, η αντιστάθµιση καταβάλλεται για τα
αλιευτικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Τα
ποσά της αντιστάθµισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτή
είναι τα ακόλουθα:
α) 177 ευρώ ανά τόνο τόνου για µέγιστη ποσότητα 10 000 τόνων
κατ' έτος, που παραδίδεται στην τοπική βιοµηχανία·
β) 455 ευρώ ανά τόνο ειδών που προορίζονται να διατεθούν στο
εµπόριο σε νωπή κατάσταση για µέγιστη ποσότητα 2 000 τόνων
κατ' έτος·
γ) 148 ευρώ ανά τόνο µικρών πελαγικών και βαθύβιων ειδών, τα
οποία παραδίδονται στη βιοµηχανία ή στις τοπικές ενώσεις ή
οργανώσεις παραγωγών και τα οποία προορίζονται για κατάψυξη ή µεταποίηση, για µέγιστη ποσότητα 1 554 τόνων κατ'
έτος.
Άρθρο 4
Μαδέρα
Όσον αφορά τη Μαδέρα, η αντιστάθµιση καταβάλλεται για τα
αλιευτικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ. Τα
ποσά της αντιστάθµισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτήν
είναι τα ακόλουθα:
α) 230 ευρώ ανά τόνο τόνου για µέγιστη ποσότητα 4 000 τόνων
κατ' έτος που παραδίδεται στην τοπική βιοµηχανία·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Όσον αφορά τις Καναρίους Νήσους, η αντιστάθµιση καταβάλλεται
για τα αλιευτικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Τα ποσά της αντιστάθµισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια
αυτήν είναι τα ακόλουθα:
α) 950 ευρώ ανά τόνο τόνου ο οποίος διατίθεται στο εµπόριο
µεταφερόµενος αεροπορικώς, για µέγιστη ποσότητα 1 619
τόνων κατ' έτος·
β) 500 ευρώ ανά τόνο τόνου ο οποίος διατίθεται στο εµπόριο
µεταφερόµενος διά θαλάσσης, χωρίς επεξεργασία, για µέγιστη
ποσότητα 453 τόνων κατ' έτος·
γ) 250 ευρώ ανά τόνο παλαµίδας η οποία διατίθεται στο εµπόριο
µεταφερόµενη διά θαλάσσης, συσκευασµένη, για µέγιστη
ποσότητα 453 τόνων κατ' έτος·
δ) 220 ευρώ ανά τόνο παλαµίδας η οποία διατίθεται στο εµπόριο
µεταφερόµενη διά θαλάσσης, χωρίς επεξεργασία, για µέγιστη
ποσότητα 712 τόνων κατ' έτος·
ε) 240 ευρώ ανά τόνο σαρδέλας και σκουµπριού που προορίζονται για κατάψυξη, για µέγιστη ποσότητα 347 τόνων κατ' έτος·
στ) 268 ευρώ ανά τόνο προϊόντων κεφαλόποδων και βενθικών
ειδών, για µέγιστη ποσότητα 8 292 τόνων κατ' έτος·
ζ) 1 300 ευρώ ανά τόνο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για
µέγιστη ποσότητα 1 157 τόνων κατ' έτος.
Άρθρο 6
Γουιάνα
Όσον αφορά τη Γουιάνα, η αντιστάθµιση καταβάλλεται για τα
αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα IV. Τα ποσά
της αντιστάθµισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτήν είναι
τα ακόλουθα:
α) 1 100 ευρώ ανά τόνο γαρίδας βιοµηχανικής αλιείας, για
µέγιστη ποσότητα 3 300 τόνων κατ' έτος·
β) 1 100 ευρώ ανά τόνο νωπού λευκόψαρου παραδοσιακής
αλιείας, για µέγιστη ποσότητα 100 τόνων κατ' έτος·
γ) 527 ευρώ ανά τόνο κατεψυγµένου λευκόψαρου παραδοσιακής
αλιείας, για µέγιστη ποσότητα 500 τόνων κατ' έτος.
Άρθρο 7
Ρεϋνιόν
Όσον αφορά τη Ρεϋνιόν, η αντιστάθµιση καταβάλλεται για τα
αλιευτικά προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V. Τα
ποσά της αντιστάθµισης και οι ποσότητες για την περιφέρεια αυτή
είναι τα εξής: 1 400 ευρώ ανά τόνο τόνου, ξιφία, µάρλιν/macaire,
ιστιοφόρου, λιθρινιού και καρχαρία, για µέγιστη ποσότητα 618
τόνων κατ' έτος.

L 345/36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 8
∆ιαφοροποίηση ποσών και ποσοτήτων
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να διαφοροποιούν τις ποσότητες
που προβλέπονται για τα διάφορα είδη, στο πλαίσιο των άρθρων 3
έως 7, χωρίς αύξηση της συνολικής ετήσιας ποσότητας που
προβλέπεται για κάθε κράτος µέλος και χωρίς αύξηση των ποσών
που προβλέπονται ως αντιστάθµιση ανά τόνο είδους, εφόσον η
Επιτροπή δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός τεσσάρων εβδοµάδων
αφότου της κοινοποιηθεί από κράτος µέλος δεόντως αιτιολογηµένη
αίτηση διαφοροποίησης.
2.
Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν των στοιχείων που λαµβάνει
από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, να διαφοροποιεί τα ποσά και τις
ποσότητες που προβλέπονται για τα διάφορα είδη ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες παραγωγής και διάθεσής
τους στην αγορά, στο πλαίσιο του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών διατάξεων που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 7.
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 11
Χρηµατοδότηση

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό συνιστούν
παρεµβάσεις που αποσκοπούν στη ρύθµιση των γεωργικών αγορών
κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/
1999 (1), χρηµατοδοτούνται, δε, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα «Εγγυήσεων».

Η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται εντός µιας
περιφέρειας, µεταξύ περιφερειών που ανήκουν στο ίδιο κράτος
µέλος ή µεταξύ διαφόρων κρατών µελών.

Άρθρο 12

3.
Στην περίπτωση που η διαφοροποίηση πραγµατοποιείται
µεταξύ διαφόρων κρατών µελών, αυτό γίνεται χωρίς να θιγεί η
κλείδα κατανοµής των διαθέσιµων χρηµατικών ποσών και εντός των
ορίων του συνολικού ετησίου κονδυλίου για τη δράση, όπως αυτό
ορίζεται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
των µέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, η οποία
συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από τις αναγκαίες προτάσεις για την
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό.

4.
Η διαφοροποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2
και 3 λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία βάσει των οποίων καθίσταται δυνατή η διαπίστωση των µεταβολών που δικαιολογούν τη διαφοροποίηση, και συγκεκριµένα, τα βιολογικά χαρακτηριστικά των
ειδών, τις διακυµάνσεις του επιπλέον κόστους και τις ποιοτικές και
ποσοτικές πτυχές της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά.
Άρθρο 9
Λεπτοµέρειες εφαρµογής
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται
µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.
Άρθρο 10

Έκθεση

Άρθρο 13
Μεταβατικά µέτρα
Οι αιτήσεις διαφοροποίησης που υποβάλλονται στην Επιτροπή
βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1587/98 και για τις οποίες δεν έχει ληφθεί απόφαση πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού υπόκεινται στη
διαδικασία του άρθρου 8.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Επιτροπή

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων, εφεξής καλουµένη «η επιτροπή».

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΖΟΡΕΣ
α) Τόνος
Katsuwonus pelamis
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus obesus
Thunnus thynnus
β) Eίδη που προορίζονται να διατεθούν στο εµπόριο νωπά
Phycis phycis
Beryx splendens
Pomatomus saltator
Sphyraena viridensis
Pagellus acame
Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Cetrolabrus trutta
Labrus bergylta
Galeorhinus galeus
Pontinus kuhlii
Polyprion americanus
Coryphaena hippurus
Pseudocaranx dentex
Epigonus telescopus
Xiphias gladius
Serranus cabrilla
Serranus atricauda
Pagellus bogaraveo
Beryx decadactylus
Phycis blennoides
Seriola spp.
Loligo forbesi
Mora moro
Epinephelus guaza
Pagrus pagrus
Promethichthys prometeus
Lepidopus caudatus
Aphanopus carbo
Zeus faber, Zenopsis conchifer
Balistes carolinensis
Molva macrophthalma
Raja clavata
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Scorpaena scrofa
Conger conger
Mullus surmelutus
Diplodus sargus
Sarda sarda
Sparisoma cretense
γ) Μικρά πελαγικά και βαθύβια
Scomber japonicus
Trachurus picturatus
Sardina pilchardus
Chaceon affinis
Aphanopus carbo
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΑ∆ΕΡΑ
α) Τόνος
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus τhynnus
Thunnus obesus
Katsuwonus pelamis
β) Σπαθόψαρο
Aphanopus carbo
γ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
Sparus aurata
Pagrus pagrus
Pagellus bogaraveo
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κανάριοι Νήσοι
α) Τόνος
Thunnus alalunga
Τhunnus albacares
Thunnus thynnus thynnus
Thunnus obesus
β) Παλαµίδα
Katsuwonus pelamis
γ) Σαρδέλα
Sardina pilchardus
δ) Σκουµπρί
Scomber spp.
ε) Προϊόντα κεφαλόποδων και βενθικά είδη
Dentex dentex
Dentex gibbosus
Dentex macrophatalmus
Diplodus sargus
Diplodus cervinus
Lithognathus mormyrus
Pagellus acarne
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Sparus aurata
Sparus caeruleostictus
Sparus auriga
Sparus pagrus
Spondyliosoma cantharus
Merluccius merluccius
Merluccius senegalensis
Merluccius polli
Phycis phycis
Lepidorhombus boscii
Lophius piscatorius
Dicologlossa cuneata
Solea vulgaris
Solea senegalensis
Seppia οfficinalis
Sepia bertheloti
Sepia orbignyana
Loligo vulgaris
Loligo forbesi
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Octopus vulgaris
Todarodes sagittatus
Cynoglossus, spp.
Allotheutis, spp.
στ) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
Sparus aurata
Sparus pagrus
Dicentrarchus labrax
Seriola, spp.
Solea senegalensis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΓΟΥΪΑΝΑ
α) Γαρίδες
Penaeus subtilis
Penaeus brasiliensis
Plesiopenaeus edwardsianus
Solenocra acuminata
β) Λευκόψαρα παραδοσιακής αλιείας που προορίζονται για την αγορά νωπά και κατεψυγµένα
Cynoscion acoupa
Cynoscion virescens
Cynoscion steindachneri
Macrodon ancylodon
Plagioscion arenatus
Tarpon atlanticus
Megalopos atlanticus
Arius parkeri
Arius proops
Sphyrnidae
Carcharhinidae
Trachynotus cayennensis
Oligoplites saliens
Scomberomorus maculatus
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΡΕΫΝΙΟΝ
α) Ξιφίας
Xiphias gladius
β) Τόνος
Thunnus albacares
Thunnus alalunga
Thunnus obesus
Thunnus maccoyii
Euthynus spp.
Katsuwonus spp.
γ) Μάρλιν/Makaire
Makaira mazara
Makaira indica
Tetrapterus audax
δ) Καρχαρίες
Carcharinus longimanus
Isurus oxyrinchus
ε) Ιστιοφόρος
Istiophorus
στ) Λιθρίνι
Coryphaena hippurus
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2329/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη σύναψη της αλιευτικής συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία της Μοζαµβίκης διαπραγµατεύτηκαν και µονογράφησαν αλιευτική συµφωνία που χορηγεί στους αλιείς της Κοινότητας αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα, στα οποία η
Μοζαµβίκη ασκεί την κυριαρχία της ή τη δικαιοδοσία της σε θέµατα αλιείας.

(2)

Η συµφωνία αυτή προβλέπει επιπλέον την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική, τεχνική και επιστηµονική συνεργασία στον τοµέα της αλιείας µε σκοπό να διασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκµετάλλευση των
πόρων, καθώς και οι συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό
συµφέρον, των οικονοµικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τοµέα της αλιείας και των συναφών
δραστηριοτήτων.

(3)

Πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συµφωνία.

(4)

Είναι σκόπιµο να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας η αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης (στο εξής καλούµενη «η συµφωνία»).
Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 2
Οι καθοριζόµενες στο πρωτόκολλο της συµφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέµονται µεταξύ των κρατών
µελών ως εξής:
α) Μηχανότρατες µε ψυκτικές εγκαταστάσεις — Ισπανία:
βενθοπελαγικής αλιείας που κατευθύνεται
στη γαρίδα ανοικτής θαλάσσης:

TAC 550 τόνων γαρίδας ανοικτής θαλάσσης
(295 τόνοι παρεµπιπτόντων αλιευµάτων,
σύµφωνα µε την κατανοµή ανά είδος που
προβλέπεται στο πρωτόκολλο)

— Ελλάδα:

TAC 150 τόνων γαρίδας ανοικτής θαλάσσης
(80 τόνοι παρεµπιπτόντων αλιευµάτων,
σύµφωνα µε την κατανοµή ανά είδος που
προβλέπεται στο πρωτόκολλο)

(1) Γνώµη της 4ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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— Ιταλία:

TAC 150 τόνων γαρίδας ανοικτής θαλάσσης
(80 τόνοι παρεµπιπτόντων αλιευµάτων,
σύµφωνα µε την κατανοµή ανά είδος που
προβλέπεται στο πρωτόκολλο)
— Πορτογαλία: TAC 150 τόνων γαρίδας ανοικτής θαλάσσης
(80 τόνοι παρεµπιπτόντων αλιευµάτων,
σύµφωνα µε την κατανοµή ανά είδος που
προβλέπεται στο πρωτόκολλο)
β) Θυνναλιευτικά γρι-γρι µε ψυκτικές εγκα- — Ισπανία:
ταστάσεις:
— Γαλλία:

17 σκάφη
18 σκάφη

γ) Παραγαδιάρικα επιφανείας:

— Ισπανία:

8 σκάφη

— Γαλλία:

1 σκάφος

— Πορτογαλία: 5 σκάφη
Εάν οι αιτήσεις αδειών των εν λόγω κρατών µελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται
στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
ποσότητες κάθε αποθέµατος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των αλιευµάτων των
κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα (1).
Άρθρο 4
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρµόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη συµφωνία εξ ονόµατος της Κοινότητας (2).
Άρθρο 5
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI

(1) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.
(2) Η ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της συµφωνίας θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη
γενική γραµµατεία του Συµβουλίου.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούµενη «Κοινότητα»,
αφενός, και
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ, εφεξής καλούµενη «η Μοζαµβίκη»,
αφετέρου,
εφεξής καλούµενες «τα µέρη»,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και της Μοζαµβίκης, ιδίως στο πλαίσιο των συµβάσεων
Λοµέ και Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυµία να εντείνουν τις εν λόγω σχέσεις,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σηµασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον κώδικα καλής συµπεριφοράς για την υπεύθυνη
αλιεία, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη συνδιάσκεψη του FAO το 1995,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αµοιβαίο συµφέρον, υπέρ της µακροπρόθεσµης διατήρησης και της αειφόρου
εκµετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες και τους όρους που θα διέπουν τις δραστηριότητες και τη συνεργασία που
υλοποιούνται προς το αµοιβαίο συµφέρον των µερών στον τοµέα της αλιείας,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η εν λόγω συνεργασία θα ενισχύσει τα αµοιβαία συµφέροντά τους και την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων τους στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονοµική συνεργασία στον τοµέα της αλιευτικής βιοµηχανίας και των συναφών
δραστηριοτήτων, µέσω της σύστασης και της ανάπτυξης µεικτών εταιρειών, στις οποίες θα συµµετέχουν επιχειρήσεις των δύο
µερών,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα συµφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:
— την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική, τεχνική και επιστηµονική
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας, µε σκοπό να εξασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων και η ανάπτυξη του αλιευτικού τοµέα της
Μοζαµβίκης,
— τους όρους πρόσβασης των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα
ύδατα της Μοζαµβίκης,
— τις συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην
ανάπτυξη, προς το κοινό συµφέρον, των οικονοµικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τοµέα της αλιείας και των
συναφών δραστηριοτήτων.

δ) «µεικτή εταιρεία»: η εµπορική εταιρεία που έχει συσταθεί στη
Μοζαµβίκη από εφοπλιστές ή από εθνικές επιχειρήσεις των
µερών για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων ή συναφών
δραστηριοτήτων·
ε) «µεικτή επιτροπή»: η επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Μοζαµβίκης και είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία της εφαρµογής και της ερµηνείας της
παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 3
1. Η Μοζαµβίκη αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει στα
σκάφη της Κοινότητας να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην
αλιευτική της ζώνη σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, συµπεριλαµβανοµένων του πρωτοκόλλου και του παραρτήµατος.
2. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο της
παρούσας συµφωνίας υπόκεινται στους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν στη Μοζαµβίκη.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:

Άρθρο 4

β) «κοινοτικές αρχές»: η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

1. Η Κοινότητα αναλαµβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας όπως και τη νοµοθεσία που
διέπει την αλιεία στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της
Μοζαµβίκης.

γ) «κοινοτικό σκάφος»: το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σηµαία
κράτους µέλους της Κοινότητας και είναι νηολογηµένο στην
Κοινότητα·

2. Οι αρχές της Μοζαµβίκης κοινοποιούν στην Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε τροποποίηση της εν λόγω νοµοθεσίας.

α) «αρχές της Μοζαµβίκης»: το Υπουργείο Αλιείας της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης·
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Άρθρο 5

Άρθρο 9

1.
Η Κοινότητα χορηγεί στη Μοζαµβίκη χρηµατικό αντιστάθµισµα σύµφωνα µε τους όρους πρόσβασης στα είδη αλιείας της
Μοζαµβίκης, τα οποία ορίζονται στο πρωτόκολλο και στα παραρτήµατα.

1. Τα µέρη ενθαρρύνουν την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και στους συναφείς
τοµείς. Προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να συντονίσουν τις
διάφορες ενέργειες που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία.

2.
Το εν λόγω χρηµατικό αντιστάθµισµα χορηγείται ετησίως για
την υποστήριξη των προγραµµάτων και ενεργειών που υλοποιούνται
από τη Μοζαµβίκη στον τοµέα της διαχείρισης και της διοίκησης
της αλιείας, της διατήρησης και της αειφόρου εκµετάλλευσης των
αλιευτικών πόρων, καθώς και της ανάπτυξης του αλιευτικού τοµέα
της Μοζαµβίκης.

2. Τα µέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
µε τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις µεθόδους
διατήρησης και τις βιοµηχανικές µεθόδους µεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Άρθρο 6
1.
Σε περίπτωση που σοβαρά γεγονότα, εξαιρέσει φυσικών φαινοµένων, αποκλείουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης, η Κοινότητα µπορεί να αναστείλει την καταβολή του χρηµατικού αντισταθµίσµατος, αφού
προηγηθούν διαβουλεύσεις µεταξύ των δύο µερών.

3. Τα δύο µέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να δηµιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων µεταξύ των
επιχειρήσεων των µερών στον τεχνικό, οικονοµικό και εµπορικό
τοµέα.
4. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται,
είτε άµεσα είτε στο πλαίσιο των αρµόδιων διεθνών οργανισµών, µε
σκοπό την εξασφάλιση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και να συνεργάζονται
στο πλαίσιο των σχετικών επιστηµονικών ερευνών.
Άρθρο 10

2.
Μόλις οµαλοποιηθεί η κατάσταση, η καταβολή του χρηµατικού αντισταθµίσµατος συνεχίζεται, µετά από διαβούλευση και
συµφωνία µεταξύ των δύο µερών, η οποία επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση επιτρέπει την κανονική άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

1. Τα µέρη ενθαρρύνουν τη σύσταση µεικτών εταιρειών που
αποβλέπουν στο αµοιβαίο συµφέρον, µε σκοπό να αναπτυχθούν
στη Μοζαµβίκη οι αλιευτικές και οι συναφείς δραστηριότητες.

3.
Η ισχύς των αδειών που έχουν χορηγηθεί στα κοινοτικά
σκάφη σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 8 παρατείνεται για
διάστηµα ίσο µε το διάστηµα αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

2. Η µεταβίβαση κοινοτικών σκαφών προς µεικτές εταιρείες και
η δηµιουργία µεικτών εταιρειών στη Μοζαµβίκη πραγµατοποιούνται
µε συστηµατική τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας της Μοζαµβίκης
και της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 7
1.
Οι αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από τα κοινοτικά σκάφη στα ύδατα της Μοζαµβίκης υπόκεινται σε καθεστώς
αδειών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Μοζαµβίκης.
2.
Η διαδικασία που επιτρέπει την έκδοση άδειας αλιείας για ένα
σκάφος, οι εφαρµοστέοι φόροι και ο τρόπος πληρωµής από τον
εφοπλιστή καθορίζονται στο παράρτηµα του πρωτοκόλλου.
Άρθρο 8
1.
Εάν λόγοι συναφείς µε τη διατήρηση και την προστασία των
αλιευτικών πόρων της Μοζαµβίκης αιτιολογούν τη λήψη µέτρων
διαχείρισης, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν τις αλιευτικές
δραστηριότητες των κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν βάσει της
παρούσας συµφωνίας, τα µέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µε
σκοπό την προσαρµογή του πρωτοκόλλου και των παραρτηµάτων
του.
2.
Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι διατάξεις που θεσπίζονται από τις αρχές της Μοζαµβίκης για τη ρύθµιση της αλιείας µε
προοπτική τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων θα πρέπει να
στηρίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια επιστηµονικής φύσεως. Οι εν
λόγω διατάξεις δεν πρέπει να επιβάλλουν διακριτική µεταχείριση
έναντι των κοινοτικών σκαφών, µε την επιφύλαξη των συµφωνιών
που συνάπτονται µεταξύ αναπτυσσοµένων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, και ιδίως των συµφωνιών αµοιβαιότητας στον
τοµέα της αλιείας.

Άρθρο 11
Συνιστάται µεικτή επιτροπή επιφορτισµένη µε τον έλεγχο της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Τα καθήκοντα της εν λόγω
µεικτής επιτροπής συνίστανται κυρίως:
1. στον έλεγχο της εκτέλεσης, της ερµηνείας και της εφαρµογής
της συµφωνίας, και ιδίως της υλοποίησης των προγραµµάτων
και ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 και περιγράφονται
στο συνηµµένο πρωτόκολλο·
2. στην εξασφάλιση του αναγκαίου συνδέσµου για τα ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της αλιείας·
3. στη λειτουργία της ως φόρουµ για τον φιλικό διακανονισµό των
διαφορών, τις οποίες θα µπορούσε να προκαλέσει η ερµηνεία ή
η εφαρµογή της συµφωνίας·
4. στην επαναξιολόγηση, ενδεχοµένως, του επιπέδου των αλιευτικών δυνατοτήτων και, ως εκ τούτου, του χρηµατικού αντισταθµίσµατος.
Η µεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εκ περιτροπής στη Μοζαµβίκη και στην Κοινότητα. Συνεδριάζει εκτάκτως
κατόπιν αιτήσεως ενός από τα µέρη.
Άρθρο 12
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης.
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Άρθρο 13
1.
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται για διάστηµα τριών ετών
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της· µπορεί να ανανεωθεί για
συµπληρωµατικές περιόδους τριών ετών, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία µε πρωτοβουλία ενός από τα µέρη, η οποία κοινοποιείται
εγγράφως τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη λήξη της αρχικής
περιόδου ή κάθε συµπληρωµατικής περιόδου.
2.
Η καταγγελία της παρούσας συµφωνίας µε πρωτοβουλία ενός
από τα µέρη συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων µεταξύ των
µερών.
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Άρθρο 14

Το πρωτόκολλο και το παράρτηµα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 15
Η παρούσα συµφωνία έχει συνταχθεί σε δύο αντίτυπα στην αγγλική,
τη γαλλική, τη γερµανική, τη δανική, την ελληνική, την ισπανική,
την ιταλική, την ολλανδική, την πορτογαλική, τη σουηδική και τη
φινλανδική γλώσσα και κάθε κείµενο είναι αυθεντικό. Αρχίζει να
ισχύει την ηµεροµηνία κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν αµοιβαίως την περάτωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό
αυτό.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική συνεισφορά που προβλέπονται στην αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης
Άρθρο 1
Από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας και για περίοδο τριών ετών,
οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται δυνάµει του άρθρου
3 της συµφωνίας, καθορίζονται ως εξής:
α) Μηχανότρατες µε ψυκτικές εγκαταστάσεις βενθοπελαγικής
αλιείας γαρίδας ανοικτής θαλάσσης (gamba): µέχρι 1 000 τόνοι
ετησίως και 535 τόνοι παρεµπιπτόντων αλιευµάτων που κατανέµονται ως εξής:
— καραβίδες: 100 t,
— κεφαλόποδα: 75 t,
— ιχθύες: 240 t,
— αστακοί: 0 t,
— καβούρια: 120 t,
για ανώτατο αριθµό δέκα σκαφών.
β) Θυνναλιευτικά γρι-γρι µε ψυκτικές εγκα- 35 σκάφη.
ταστάσεις:
γ) Παραγαδιάρικα επιφανείας:

14 σκάφη.

Άρθρο 2
1.
Το ποσό του χρηµατικού αντισταθµίσµατος, το οποίο
προβλέπεται στο άρθρο 5 της συµφωνίας και αντιστοιχεί στις αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος
πρωτοκόλλου, καθορίζεται σε 4 090 000 ευρώ ετησίως.
Το χρηµατικό αντιστάθµισµα για την αλιεία τόνου και συγγενών
ειδών ανέρχεται σε 600 000 ευρώ ετησίως· καλύπτει την αλίευση
στα ύδατα της Μοζαµβίκης ποσότητας 8 000 τόνων τόνου και συγγενών ειδών. Εάν ο ετήσιος όγκος αλιευµάτων που πραγµατοποιούνται από τα κοινοτικά σκάφη στην αποκλειστική οικονοµική
ζώνη (ΑΟΖ) της Μοζαµβίκης υπερβαίνει αυτή την ποσότητα, το
ανωτέρω ποσό αυξάνεται ανάλογα κατά 75 ευρώ ανά επιπλέον
τόνο. Ωστόσο, το συνολικό ποσό του χρηµατικού αντισταθµίσµατος που καταβάλλει η Κοινότητα για την αλιεία τόνου και συγγενών
ειδών έχει ανώτατο όριο 1 800 000 ευρώ ετησίως.
Το ετήσιο χρηµατικό αντιστάθµισµα για την αλιεία γαρίδας
ανοικτής θαλάσσης και παρεµπιπτόντων αλιευµάτων στα ύδατα της
Μοζαµβίκης καθορίζεται σε 3 490 000 ευρώ για τις ποσότητες
του άρθρου 1.
2.
Το χρηµατικό αντιστάθµισµα προορίζεται για τη χρηµατοδότηση των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος
πρωτοκόλλου.
Άρθρο 3
1.
Από το ποσό του χρηµατικού αντισταθµίσµατος, θα χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες ενέργειες µέχρι ποσού 4 090 000 ευρώ
ετησίως, σύµφωνα µε την κάτωθι κατανοµή:
α) 1 500 000 ευρώ για την επιτήρηση της θαλάσσιας αλιείας·
β) 1 000 000 ευρώ για τη θεσµική ανάπτυξη·
γ) 1 000 000 ευρώ για την έρευνα·
δ) 430 000 ευρώ για την κατάρτιση·
ε) 100 000 ευρώ για τον ποιοτικό έλεγχο·

στ) 60 000 ευρώ για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις της µεικτής
επιτροπής και στις λοιπές διεθνείς συνεδριάσεις.
2. Τα προαναφερόµενα ποσά είναι ενδεικτικά και η Κυβέρνηση
της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης, εκπροσωπούµενη από το Υπουργείο Αλιείας και από το Υπουργείο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών, µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις, ενηµερώνοντας προηγουµένως την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Οι ενέργειες και τα αντίστοιχα ετήσια ποσά που διατίθενται
γι' αυτές, αποφασίζονται από το Υπουργείο Αλιείας, το οποίο
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Τα ετήσια ποσά της παραγράφου 1, µε εξαίρεση εκείνα που
αναφέρονται στα στοιχεία δ) και στ), τίθενται στη διάθεση των
αρµοδίων αρχών της Μοζαµβίκης µετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και κατά την επέτειο της έναρξης
ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόµενα έτη.
5. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό για την απορρόφησή τους, στον τραπεζικό λογαριασµό
αριθ. … σε συνάλλαγµα, ο οποίος έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα της
Μοζαµβίκης στο όνοµα του Υπουργείου Προγραµµατισµού και
Οικονοµικών, το ισόποσο των οποίων µεταβιβάζεται στον τραπεζικό
λογαριασµό αριθ. …, ο οποίος έχει ανοιχθεί στο όνοµα του Fundo
de Fomento Pesqueiro. Τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία δ)
και στ) καταβάλλονται προοδευτικά, όταν τα ζητήσει το Υπουργείο
Αλιείας από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
κάλυψη των προβλεπόµενων ενεργειών.
Άρθρο 4
Το Υπουργείο Αλιείας διαβιβάζει κάθε χρόνο στην αντιπροσωπεία
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Μοζαµβίκη, το
αργότερο τρεις µήνες µετά την επέτειο της έναρξης ισχύος του
πρωτοκόλλου, σχέδιο λεπτοµερούς ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. Το σχέδιο αυτό εξετάζεται και εγκρίνεται
από τα δύο µέρη στο πλαίσιο της µεικτής επιτροπής.
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιφυλάσσεται του
δικαιώµατος να ζητήσει από το Υπουργείο Αλιείας οποιαδήποτε
συµπληρωµατική πληροφορία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
ενεργειών που υλοποιήθηκαν.
Μετά από διαβούλευση µεταξύ των µερών στο πλαίσιο της µεικτής
επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να επανεξετάσει τις
πληρωµές σε συνάρτηση µε την υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή, η Μοζαµβίκη µπορεί επίσης να επανεξετάσει τις αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάµει του
παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 5
Σε περίπτωση που η Κοινότητα δεν εκτελέσει την πληρωµή που
προβλέπεται στο άρθρο 3, η ∆ηµοκρατία της Μοζαµβίκης µπορεί
να αναστείλει την εφαρµογή του παρόντος πρωτοκόλλου.
Άρθρο 6
Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004,
µόλις κοινοποιηθεί από τα δύο µέρη η περάτωση των αντίστοιχων
διαδικασιών έγκρισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
όροι άσκησης της αλιείας στα ύδατα της Μοζαµβίκης από τα σκάφη της Κοινότητας
Όλα τα κοινοτικά σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν στα ύδατα της Μοζαµβίκης δυνάµει της παρούσας συµφωνίας υπόκεινται
στην ισχύουσα νοµοθεσία της Μοζαµβίκης. Επίσης, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες και διαδικασίες:

1.

∆ιατυπώσεις που εφαρµόζονται όσον αφορά την αίτηση και την έκδοση των αδειών για τα σκάφη που ασκούν
αλιεία τόνου και συγγενών ειδών και για τις µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις
Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης και για την έκδοση αδειών που επιτρέπουν στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν στα
ύδατα της Μοζαµβίκης, είναι η ακόλουθη:
α) η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µέσω του αντιπροσώπου της στη Μοζαµβίκη και διαµέσου της αντιπροσωπείας
της στη χώρα αυτή, υποβάλλει στις αρχές της Μοζαµβίκης, για κάθε σκάφος, αίτηση του εφοπλιστή που επιθυµεί να
ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα βάσει της παρούσας συµφωνίας, για την έκδοση αδείας, 25 τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την έναρξη της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην αίτηση. Οι αιτήσεις συντάσσονται στα έντυπα που παρέχει
για το σκοπό αυτό η Μοζαµβίκη, τα υποδείγµατα των οποίων περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα 1 για τα θυνναλιευτικά
γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα και στα προσαρτήµατα 1 και 2 για τις µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Συνοδεύονται από την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής που βαρύνει τον εφοπλιστή·
β) η άδεια εκδίδεται για συγκεκριµένο εφοπλιστή και για συγκεκριµένο σκάφος και δεν µπορεί να µεταβιβαστεί.
Εντούτοις, σε περίπτωση ανωτέρας βίας και µε αίτηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άδεια ενός
σκάφους µπορεί να αντικατασταθεί από νέα άδεια επ' ονόµατι άλλου σκάφους µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα
του σκάφους που αντικαθίσταται. Μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη
Μοζαµβίκη, ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται παραδίδει προηγουµένως την ακυρωθείσα άδεια στο Υπουργείο Αλιείας.
Στη νέα άδεια αναφέρονται:
— η ηµεροµηνία έκδοσης και η περίοδος ισχύος,
— το γεγονός ότι αυτή η νέα άδεια ακυρώνει και αντικαθιστά την άδεια του προηγουµένου σκάφους.
Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλεται καµία συµπληρωµατική προκαταβολή·
γ) οι άδειες αποστέλλονται από τις αρχές της Μοζαµβίκης στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στη Μοζαµβίκη.

2.

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στα θυνναλιευτικά γρι-γρι και στα αλιευτικά µε παραγάδια επιφανείας
Οι εφοπλιστές θυνναλιευτικών οφείλουν να εκπροσωπούνται από ναυτικό πράκτορα στη Μοζαµβίκη.
Οι άδειες αλιείας ισχύουν για περίοδο ενός έτους, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η ανανέωσή
τους γίνεται µε αίτηση του εφοπλιστή, ο οποίος καταθέτει προς τούτο, 30 ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της
άδειας, έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας αλιείας (προσάρτηµα 1).
Η άδεια πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγµή. Πριν από την παραλαβή της ίδιας της άδειας, µπορεί να
ληφθεί αντίγραφο µε τηλεοµοιοτυπία, το οποίο στην περίπτωση αυτή πρέπει να φυλάσσεται επί του σκάφους.
Τα τέλη καθορίζονται σε 25 ευρώ ανά τόνο τόνου ή ιχθύων συγγενών ειδών που αλιεύεται στα ύδατα που υπάγονται στη
δικαιοδοσία της Μοζαµβίκης. Εάν ένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος υπερβεί τη µέγιστη ποσότητα αλιευµάτων που έχει καθοριστεί ανά σκάφος, πρέπει να καταβληθεί τέλος 25 ευρώ ανά τόνο.
Οι άδειες εκδίδονται µε εκ των προτέρων καταβολή στο Fundo de Fomento pesqueiro προκαταβολής 3 000 ευρώ ετησίως ανά θυνναλιευτικό γρι-γρι και 1 500 ευρώ ετησίως ανά παραγαδιάρικο επιφανείας, ποσό που αντιστοιχεί στα τέλη
που οφείλονται για την αλίευση αντιστοίχως 120 τόνων και 60 τόνων τόνου και συγγενών ειδών στην ΑΟΖ της
Μοζαµβίκης.
Οι αρχές της Μοζαµβίκης ανακοινώνουν, πριν από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, όλες τις πληροφορίες που αφορούν
τους τραπεζικούς λογαριασµούς που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την καταβολή των τελών.

3.

∆ήλωση των αλιευµάτων και εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για την αλιεία τόνου και συγγενών ειδών
Τα θυνναλιευτικά που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης δυνάµει της συµφωνίας υποχρεούνται
να ανακοινώνουν στο Υπουργείο Αλιείας τα στοιχεία που αφορούν τα αντίστοιχα αλιεύµατα, µε κοινοποίηση στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Μοζαµβίκη, ως εξής:
— οι πλοίαρχοι των σκαφών που ασκούν την αλιεία τόνου και συγγενών ειδών συµπληρώνουν ένα έντυπο (δήλωσης
αλιευµάτων), το υπόδειγµα του οποίου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα 3, για κάθε περίοδο αλιείας στην αλιευτική
ζώνη της Μοζαµβίκης,
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— το έντυπο αυτό πρέπει να αποστέλλεται στο Υπουργείο Αλιείας εντός 45 ηµερών από το πέρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να υπογράφεται από τον πλοίαρχο
του σκάφους,
— το έντυπο συµπληρώνεται από όλα τα σκάφη που έχουν λάβει άδεια, έστω και εάν δεν άσκησαν αλιευτικές δραστηριότητες.
Σε περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων αυτών, το Υπουργείο Αλιείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστείλει την
ισχύ της αδείας του σκάφους που έχει διαπράξει την παράβαση, µέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διατυπώσεις. Στην
περίπτωση αυτή, αµέσως ενηµερώνεται σχετικά η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη
Μοζαµβίκη.
Η τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλονται για την αλιευτική περίοδο αποφασίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, µε βάση τις δηλώσεις αλιευµάτων που συντάσσονται από κάθε εφοπλιστή και επιβεβαιώνονται από τα αρµόδια επιστηµονικά ιδρύµατα για την επαλήθευση των στοιχείων των αλιευµάτων,
όπως είναι το Ιnstitut de recherche pour le développement (IRD), το Instituto Español de Oceanografía (IEO), το
Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) και το Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). Η
εκκαθάριση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Αλιείας και στους εφοπλιστές.
Κάθε ενδεχόµενη πρόσθετη πληρωµή πραγµατοποιείται από τους εφοπλιστές στο Υπουργείο Αλιείας το αργότερο 30
ηµέρες µετά την κοινοποίηση της τελικής εκκαθάρισης. Εντούτοις, εάν ο τελικός λογαριασµός είναι κατώτερος από το
ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται ανωτέρω, το αντίστοιχο υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.
4.

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στις µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις
Οι εφοπλιστές µηχανότρατας βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις οφείλουν να εκπροσωπούνται από ναυτικό πράκτορα στη
Μοζαµβίκη.
Οι άδειες αλιείας ισχύουν για περίοδο ενός έτους, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η ανανέωσή
τους γίνεται µε αίτηση του εφοπλιστή, ο οποίος καταθέτει προς τούτο, 30 ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της
άδειας, έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας.
Η άδεια πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγµή.
Τα τέλη για τη χορήγηση άδειας αλιείας καθορίζονται σε 600 ευρώ ανά τόνο της ποσόστωσης.
Οι άδειες εκδίδονται µε εκ των προτέρων καταβολή στο Υπουργείο Αλιείας ενός τέλους 600 ευρώ ανά τόνο της ποσόστωσης.
Για τα θέµατα της υγειονοµικής επιθεώρησης εφαρµόζεται η νοµοθεσία της Μοζαµβίκης. Προς τούτο, οι εφοπλιστές της
Κοινότητας συµπληρώνουν το συνηµµένο έντυπο (προσάρτηµα 2) και υποβάλλουν εγγράφως αίτηση για την έκδοση εγγράφου διεθνούς διαµετακόµισης.
Τα τέλη υγειονοµικής επιθεώρησης (υγειονοµική έγκριση και υγειονοµικό πιστοποιητικό διεθνούς διαµετακόµισης) καθορίζονται σε 1 550 ευρώ ανά σκάφος και ανά έτος.
Η υγειονοµική άδεια και το υγειονοµικό πιστοποιητικό εκδίδονται µετά την εκ των προτέρων καταβολή στο Υπουργείο
Αλιείας των προαναφερόµενων τελών.
Το Υπουργείο Αλιείας ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την καταβολή των τελών.

5.

∆ήλωση των αλιευµάτων που πραγµατοποιούνται από τις µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις
Οι µηχανότρατες που επιτρέπεται να αλιεύουν στην ΑΟΖ της Μοζαµβίκης δυνάµει της παρούσας συµφωνίας οφείλουν να
ανακοινώνουν στο Υπουργείο Αλιείας, µέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη
Μοζαµβίκη, τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύµατα και την αντίστοιχη αλιευτική προσπάθεια. Το έντυπο που πρέπει να
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα 4 και 5. Οι δηλώσεις βάσει του προσαρτήµατος 4
πρέπει να αναλύονται ανά περιόδους δέκα ηµερών και να διαβιβάζονται την 11η, την 21η και την τελευταία ηµέρα κάθε
µήνα. Οι δηλώσεις βάσει του προσαρτήµατος 5 διαβιβάζονται ανά µήνα.

6.

Έλεγχος της αλιείας, υγειονοµική επιθεώρηση και δειγµατοληψίες

6.1. Τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στην ΑΟΖ της Μοζαµβίκης επιτρέπουν την πρόσβαση στο σκάφος ή την επιβίβαση επιθεωρητών αλιείας, οι οποίοι συνήθως χαρακτηρίζονται ως παρατηρητές στην κοινοτική πρακτική και οι οποίοι στο πλαίσιο
των καθηκόντων τους είναι εξουσιοδοτηµένοι:
— να επισκέπτονται ένα σκάφος, στη θάλασσα όπως και στο λιµάνι,
— να ελέγχουν την άδεια αλιείας, τα ηµερολόγια του πλοίου, τα αλιεύµατα που διατηρούνται επί του σκάφους, τα αλιευτικά εργαλεία,
— να επαληθεύουν το στίγµα των σκαφών που αλιεύουν,
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— να διατάσσουν κάθε σκάφος να σταµατήσει και να πραγµατοποιήσει τους αναγκαίους για την επιθεώρηση ελιγµούς,
— να διατάσσουν την είσοδο στον πλησιέστερο λιµένα της Μοζαµβίκης σε περίπτωση υπόνοιας για σοβαρή παράβαση των
κανόνων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.
6.2. Οι µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις υπόκεινται στις υγειονοµικές διατάξεις που επιβάλλει η ισχύουσα νοµοθεσία της Μοζαµβίκης. Επιτρέπουν την πρόσβαση επί του σκάφους υγειονοµικών επιθεωρητών που είναι εξουσιοδοτηµένοι:
— να επισκέπτονται ένα σκάφος, στη θάλασσα όπως και στο λιµάνι,
— να ελέγχουν τις υγειονοµικές άδειες και τις γενικές υγειονοµικές συνθήκες του σκάφους,
— να ελέγχουν τα υγειονοµικά πιστοποιητικά του πληρώµατος,
— να ελέγχουν τις συνθήκες υγιεινής, την υγειονοµική κατάσταση και τις συνθήκες αποθήκευσης των ιχθύων.
6.3. Τα κοινοτικά σκάφη επιτρέπουν την επιβίβαση επιστηµονικού προσωπικού, χωρίς εξουσίες επιθεώρησης, το οποίο είναι επιφορτισµένο µε τη συγκέντρωση στοιχείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της εκµετάλλευσης των αλιευτικών πόρων
της Μοζαµβίκης, καθώς και στοιχείων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το προσωπικό αυτό είναι εξουσιοδοτηµένο ιδίως:
— να προβαίνει σε βιολογική δειγµατοληψία και ιδίως να πραγµατοποιεί µετρήσεις και ζυγίσεις των ειδών που έχουν
αλιευθεί,
— να συλλέγει ωκεανογραφικά στοιχεία (θερµοκρασία ατµόσφαιρας και υδάτων, αλµυρότητα, άνεµοι, ρεύµατα κ.λπ.),
— να συλλέγει δείγµατα ιχθύων για εργαστηριακές αναλύσεις.
6.4. Κάθε κοινοτικό σκάφος που έχει επιβιβάσει επιθεωρητές ή επιστηµονικό προσωπικό για δειγµατοληψίες υποχρεούται να
τους παρέχει γεύµατα, ενδιαιτήµατα και ιατρική αρωγή επιπέδου τουλάχιστον ισοδύναµου µε εκείνο που δικαιούνται οι
αξιωµατικοί του σκάφους.
Όταν ο επιθεωρητής ή το µέλος του επιστηµονικού προσωπικού για δειγµατοληψίες αποβιβάζεται σε τόπο διαφορετικό
από τον λιµένα επιβίβασης, τα έξοδα της επιστροφής του στον λιµένα επιβίβασης βαρύνουν τον εφοπλιστή.
Εάν ο επιθεωρητής ή το µέλος του επιστηµονικού προσωπικού για δειγµατοληψίες δεν παρουσιαστεί στον τόπο και την
ώρα που έχουν καθοριστεί και δεν εµφανιστεί κατά τις δώδεκα επόµενες ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να επιβιβάσει το συγκεκριµένο πρόσωπο.
6.5. Η παρουσία των ανωτέρω προσώπων επί του σκάφους περιορίζεται αυστηρά στο διάστηµα που κρίνεται αναγκαίο από τις
αρχές της Μοζαµβίκης για την επιτέλεση της αποστολής τους.
7.

Παρακολούθηση µέσω δορυφόρου
Τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας αποτελούν αντικείµενο παρακολούθησης µέσω δορυφόρου
(VMS), σύµφωνα µε τους κανόνες που θέτει η νοµοθεσία της Μοζαµβίκης για την αλιεία και µε την κοινοτική νοµοθεσία
και µε βάση τις λεπτοµέρειες που θα καθοριστούν µε πρωτόκολλο συµφωνίας µεταξύ των µερών.
Σε περίπτωση υπόνοιας για παράβαση, οι αρχές της Μοζαµβίκης µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων πληροφορίες για τα µητρώα δορυφορικής παρακολούθησης των κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν στην ΑΟΖ
της Μοζαµβίκης.

8.

Ανακοινώσεις µέσω ασυρµάτου
Ο πλοίαρχος κοινοποιεί, προ τουλάχιστον 16 ωρών, είτε µέσω του σταθµού ασυρµάτου του Μαπούτο είτε µε τηλέτυπο ή
τηλεοµοιοτυπία, την πρόθεσή του να εισέλθει στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν
τα επί του σκάφους αλιεύµατα. Όταν κοινοποιεί την πρόθεσή του να εξέλθει από τη ζώνη, ο πλοίαρχος δηλώνει επίσης την
ποσότητα αλιευµάτων που αλίευσε κατά την παρουσία του στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης.
Η ραδιοσυχνότητα καθώς και οι αριθµοί τηλετύπου και τηλεοµοιοτυπίας αναφέρονται στην άδεια αλιείας.

9.

Αλιευτικές ζώνες
Για τα θυνναλιευτικά:
µεταξύ των παραλλήλων 10° 30' Ν και 26° 30' Ν, πέραν των 12 µιλίων από την ακτή.
Για τις µηχανότρατες:
µεταξύ των παραλλήλων 10° 30' Ν και 26° 30' Ν, πέραν των 12 µιλίων από την ακτή και σε βάθη µεγαλύτερα των 150
µέτρων.

10. Πρόσληψη των πληρωµάτων
Οι µηχανότρατες βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις που έχουν άδεια να αλιεύουν στα ύδατα της Μοζαµβίκης στο πλαίσιο
της αλιευτικής συµφωνίας υποχρεούνται να ναυτολογούν ναυτικούς της Μοζαµβίκης σε ποσοστό µέχρι 50 % του
πληρώµατος, εξαιρουµένων των αξιωµατικών.
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Η αµοιβή των εν λόγω ναυτικών βαρύνει τους εφοπλιστές και περιλαµβάνει τις εισφορές στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεται ο ναυτικός: ασφάλεια ζωής, ασφάλεια ατυχήµατος, ασφάλεια ασθενείας και επιδόµατα κοινωνικής
πρόνοιας.
11. Χρήση των λιµενικών εξοπλισµών
Οι όροι χρησιµοποίησης των λιµενικών εξοπλισµών καθορίζονται από τις λιµενικές αρχές της Μοζαµβίκης.
12. Μεταφορτώσεις
Κάθε µεταφόρτωση στην οποία συµµετέχει µηχανότρατα βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να γνωστοποιείται στις
αρχές αλιείας της Μοζαµβίκης προ δύο εργασίµων ηµερών και πρέπει να πραγµατοποιείται στους λιµένες Μπέιρα ή
Μαπούτο παρουσία των αρχών αλιείας και του τελωνείου της Μοζαµβίκης.
Κάθε µηχανότρατα βυθού µε ψυκτικές εγκαταστάσεις που επιθυµεί να εξέλθει από την ΑΟΖ της Μοζαµβίκης διατηρώντας
τα αλιεύµατά της πρέπει να υποβάλλεται σε αλιευτικό έλεγχο, στην αναγκαία πιστοποίηση για τη διαµετακόµιση των
προϊόντων και σε τελωνειακό έλεγχο στους λιµένες Μπέιρα ή Μαπούτο, ελέγχους οι οποίοι πρέπει να ζητούνται προ δύο
εργασίµων ηµερών.
Οι δραστηριότητες µεταφόρτωσης, αλιευτικού ελέγχου ή τελωνειακού ελέγχου στους λιµένες Μπέιρα ή Μαπούτο δεν
θίγουν την κοινοτική καταγωγή των σχετικών αλιευµάτων.
13. Παροχή υπηρεσιών
Οι εφοπλιστές της Κοινότητας που αλιεύουν στην ΑΟΖ της Μοζαµβίκης υποχρεούνται να δίνουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες της Μοζαµβίκης (λιµενεργάτες, φορτοεκφόρτωση, εφοδιασµός σε καύσιµα, πρακτόρευση κ.λπ.).
14. ∆ιαδικασία σε περίπτωση κράτησης
Οι αρχές της Μοζαµβίκης ενηµερώνουν εγγράφως την αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
Μαπούτο, εντός µέγιστης προθεσµίας δύο εργασίµων ηµερών, για κάθε κράτηση κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που
αλιεύει στο πλαίσιο της αλιευτικής συµφωνίας, η οποία κράτηση έγινε στην αλιευτική ζώνη της Μοζαµβίκης, διευκρινίζοντας τις περιστάσεις και τους λόγους της εν λόγω κράτησης. Επίσης, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τηρείται ενήµερη για την εξέλιξη των διαδικασιών που κινούνται και των ενδεχόµενων διοικητικών κυρώσεων που
αποφασίζονται.
15. Παραβάσεις
Κάθε παράβαση της νοµοθεσίας της Μοζαµβίκης ή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, η οποία διαπράττεται από
κοινοτικό σκάφος, γνωστοποιείται στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Μαπούτο, µε την
επιφύλαξη των κυρώσεων που έχουν εφαρµογή δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών
ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, όπως καθορίζεται υπό
µορφή χρονοδιαγράµµατος στις ανακοινώσεις της Επιτροπής
σχετικά µε το «Πρόγραµµα δράσης για τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια» και σχετικά µε την «Εφαρµογή του πλαισίου για
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης», καθότι
διευκολύνει τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) και των νεοσύστατων επιχειρήσεων καινοτοµίας, µέσω
της απονοµής στους εκδότες ενός «ενιαίου διαβατηρίου».

(5)

Στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο συνέστησε την επιτροπή σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών
κινητών αξιών. Στην αρχική της έκθεση της 9ης Νοεµβρίου
2000, η επιτροπή σοφών υπογραµµίζει την έλλειψη ενός
κοινού ορισµού της δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών,
πράγµα το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να θεωρείται η ίδια
πράξη ως ιδιωτική τοποθέτηση σε ορισµένα κράτη µέλη και
να αντιµετωπίζεται διαφορετικά σε άλλα· το ισχύον σύστηµα
αποθαρρύνει τις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια σε όλη την
Κοινότητα και να έχουν, ως εκ τούτου, µια γνήσια πρόσβαση
σε µία ευρεία, µε υψηλή ρευστότητα και ενοποιηµένη χρηµατοπιστωτική αγορά.

(6)

Στην τελική της έκθεση της 15ης Φεβρουαρίου 2001, η
επιτροπή σοφών προτείνει την εισαγωγή νέας ρυθµιστικής
τεχνικής, η οποία βασίζεται σε προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων: αρχές-πλαίσια, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και επιβολή της εφαρµογής. Στο επίπεδο 1, η οδηγία θα πρέπει να
καθορίσει µόνον τις γενικές αρχές-πλαίσια, ενώ το επίπεδο 2
θα πρέπει να περιέχει τεχνικά εκτελεστικά µέτρα που υιοθετούνται από την Επιτροπή µε τη συνδροµή επιτροπής.

(7)

Κατά τη σύνοδό του στις 23-24 Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης ενέκρινε την τελική
έκθεση της επιτροπής σοφών, και ιδίως την προτεινόµενη
προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων, προκειµένου να καταστεί
πλέον αποτελεσµατική και διαφανής η κοινοτική νοµοθετική
διαδικασία για τις κινητές αξίες.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του στις 5 Φεβρουαρίου 2002 για την εφαρµογή της νοµοθεσίας στον
τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ενέκρινε επίσης
την τελική έκθεση της επιτροπής σοφών, µε βάση την πανηγυρική δήλωση της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ίδια αυτή ηµεροµηνία και µε βάση την
επιστολή που απηύθυνε στις 2 Οκτωβρίου 2001 ο αρµόδιος
για θέµατα εσωτερικής αγοράς επίτροπος στον πρόεδρο της
επιτροπής οικονοµικών και νοµισµατικών υποθέσεων του
Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διασφάλιση του ρόλου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 44 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου
1980, για το συντονισµό των όρων κατάρτισης ελέγχου και
διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο
αξιών (5) και η οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
17ης Απριλίου 1989, για το συντονισµό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου
που πρέπει να δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό
πρόσκληση για κινητές αξίες (6), εκδόθηκαν πριν από αρκετά
έτη και καθιέρωσαν ένα αποσπασµατικό και πολύπλοκο
µηχανισµό αµοιβαίας αναγνώρισης που αδυνατεί να επιτύχει
το στόχο του ενιαίου διαβατηρίου που προβλέπει η παρούσα
οδηγία. Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν, να επικαιροποιηθούν και να συνενωθούν σε ένα ενιαίο κείµενο.

(2)

Εν τω µεταξύ, η οδηγία 80/390/EΟΚ ενσωµατώθηκε στην
οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται (7),
η οποία κωδικοποιεί πλείονες οδηγίες στον τοµέα των εισηγµένων κινητών αξιών.

(3)

Ωστόσο, για λόγους συνοχής, είναι σκόπιµο να συνενωθούν
οι διατάξεις της οδηγίας 2001/34/ΕΚ που προέρχονται από
την οδηγία 80/390/ΕΟΚ µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/
298/ΕΟΚ και να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2001/
34/ΕΚ.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 272 και ΕΕ C 20 E της 28.1.2003, σ.
122.
(2) ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 52.
3
( ) ΕΕ C 344 της 6.12.2001, σ. 4.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C
47 E της 27.2.2003, σ. 417), κοινή θέση του Συµβουλίου της 24ης
Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 E της 27.5.2003, σ. 21) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 15ης
Ιουλίου 2003.
5
( ) EE L 100 της 17.4.1980, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 1).
(6) ΕΕ L 124 της 5.5.1989, σ. 8.
(7) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1.
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(9)

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα
εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικές
διατάξεις συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της αγοράς και τις
πρακτικές εποπτείας· θα πρέπει επίσης να καθορισθούν προθεσµίες για όλα τα στάδια του επιπέδου 2.

(10)

Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της
µέτρων είναι να διασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών
και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, σύµφωνα µε τα
υψηλού επιπέδου κανονιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί
από τα αρµόδια διεθνή φόρα.

(11)

(12)

(13)

Οι µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος
µέλος ή από µία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές
κράτους µέλους, από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο
συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των
κρατών µελών δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και άρα δεν επηρεάζονται από την
παρούσα οδηγία· οι προαναφερόµενοι εκδότες τέτοιων
κινητών αξιών µπορούν, ωστόσο, εάν το επιθυµούν, να
καταρτίζουν ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία.
Για να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών είναι επίσης
απαραίτητη η πλήρης κάλυψη των µετοχικών και µη µετοχικών κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας
προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, για τις επενδυτικές
υπηρεσίες (1) και όχι µόνον η κάλυψη των κινητών αξιών
που περιλαµβάνονται στα δελτία τιµών χρηµατιστηρίου
αξιών. Ο ευρύς ορισµός των κινητών αξιών στην παρούσα
οδηγία, ο οποίος περιλαµβάνει τίτλους επιλογής (warrants)
καθώς και καλυπτόµενους τίτλους επιλογής και καλυπτόµενα πιστοποιητικά, ισχύει µόνον για την παρούσα οδηγία
και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο τους
διάφορους ορισµούς των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
χρησιµοποιούνται στην εθνική νοµοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. η φορολογία. Ορισµένες από τις κινητές
αξίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία παρέχουν το
δικαίωµα στον κάτοχο να αποκτήσει µεταβιβάσιµες κινητές
αξίες ή να εισπράξει χρηµατικό ποσό µέσω εκκαθάρισης µε
ρευστά διαθέσιµα που καθορίζεται σε συνάρτηση µε άλλα
µέσα, συγκεκριµένα µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, συνάλλαγµα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εµπορεύµατα ή
άλλους δείκτες ή µέτρα. Τα καταθετήρια και οι µετατρέψιµοι
τίτλοι, π.χ. κινητές αξίες µετατρέψιµες κατ' επιλογή του
επενδυτή, εµπίπτουν στον ορισµό της παρούσας οδηγίας για
τις µη µετοχικές κινητές αξίες.
H έκδοση κινητών αξιών παροµοίου τύπου ή/και κατηγορίας
στην περίπτωση µη µετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται
βάσει ενός προγράµµατος προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων επιλογής (warrants) και των πιστοποιητικών
παντός τύπου, καθώς και στην περίπτωση κινητών αξιών που
εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη, θα πρέπει να νοείται
ότι καλύπτει όχι µόνο ταυτόσηµες κινητές αξίες αλλά και
κινητές αξίες που ανήκουν εν γένει σε µια κατηγορία. Οι

(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).
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κινητές αυτές αξίες µπορούν να περιλαµβάνουν διάφορα
προϊόντα, όπως οµολογίες, πιστοποιητικά και τίτλους επιλογής ή το ίδιο προϊόν βάσει του ιδίου προγράµµατος και
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως
όσον αφορά την παλαιότητα, τους τύπους των υποκείµενων
πραγµατικών αξιών, τη βάση επί της οποίας προσδιορίζεται
το ποσόν αγοράς ή το απόκοµµα πληρωµής.

(14)

Η απονοµή στον εκδότη ενός ενιαίου διαβατηρίου που θα
ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα και η εφαρµογή της
αρχής της χώρας καταγωγής απαιτούν να ορίζεται σαφώς το
κράτος µέλος καταγωγής ως το πλέον ενδεδειγµένο να
ρυθµίζει τα σχετικά µε τον εκδότη ζητήµατα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15)

Οι απαιτήσεις κοινολόγησης της παρούσας οδηγίας δεν
παρεµποδίζουν ένα κράτος µέλος ή µια αρµόδια αρχή ή ένα
χρηµατιστήριο, µέσω των ρυθµίσεών του, να επιβάλλει άλλες
ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής κινητών
αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά (κυρίως
όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση). Οι απαιτήσεις
αυτές δεν µπορούν να περιορίζουν, άµεσα ή έµµεσα, τη
σύνταξη, το περιεχόµενο και τη διάδοση ενός ενηµερωτικού
δελτίου που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.

(16)

Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία των επενδυτών. Επιβάλλεται συνεπώς να ληφθούν
υπόψη οι διαφορετικές απαιτήσεις προστασίας των διαφόρων
κατηγοριών επενδυτών καθώς και το επίπεδο ειδικών
γνώσεών τους. Η γνωστοποίηση µέσω του ενηµερωτικού
δελτίου δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που οι προσφορές περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για
τη µεταπώληση στο κοινό ή τη δηµόσια διαπραγµάτευση
µέσω εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά απαιτείται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.

(17)

Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κινητών αξιών οι οποίες
εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου απολαύουν του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον συµµορφώνονται προς την παρούσα οδηγία.

(18)

Η παροχή πλήρους πληροφόρησης για τις κινητές αξίες και
τους εκδότες τους προάγει, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
κανόνων δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσµατικά
µέσα για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης στις κινητές αξίες
και, εποµένως, συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία και
ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η µορφή υπό την
οποία θα πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι
η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.

(19)

Η επένδυση σε κινητές αξίες, όπως και οποιαδήποτε άλλη
µορφή επένδυσης, εµπεριέχει κίνδυνο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε όλα τα κράτη µέλη διασφαλίσεις για την προστασία των συµφερόντων των παρόντων και δυνητικών επενδυτών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε εµπεριστατωµένη εκτίµηση των σχετικών κινδύνων και να είναι σε
θέση να λαµβάνουν πλήρως ενηµερωµένοι τις επενδυτικές
τους αποφάσεις.
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(20)

Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς
και όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικές όσον αφορά τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση του εκδότη και τα δικαιώµατα που προσαρτώνται στις κινητές αξίες, θα πρέπει να
παρέχονται κατά τρόπο που διευκολύνει την κατανόηση και
την ανάλυση. Η εναρµόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την
ισοδύναµη προστασία των επενδυτών σε κοινοτικό επίπεδο.

(21)

Η πληροφόρηση είναι συντελεστής θεµελιώδους σηµασίας
για την προστασία του επενδυτή: ένα περιληπτικό σηµείωµα
το οποίο περιέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και κινδύνους
που συνδέονται µε τον εκδότη, τον ενδεχόµενο εγγυητή και
τις κινητές αξίες, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Προκειµένου να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σ' αυτές τις πληροφορίες, το περιληπτικό σηµείωµα
θα πρέπει να συντάσσεται σε µη τεχνική γλώσσα και, κατά
κανόνα, δεν θα πρέπει να περιέχει περισσότερες από 2 500
λέξεις στη γλώσσα στην οποία είχε συνταχθεί αρχικά το
ενηµερωτικό σηµείωµα.

(22)

Σε διεθνές επίπεδο υιοθετήθηκαν οι καλύτερες πρακτικές
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης προσφορών σε διασυνοριακή βάση χρησιµοποιώντας µια ενιαία
δέσµη προτύπων γνωστοποίησης η οποία έχει εκπονηθεί από
τη διεθνή οργάνωση επιτροπών εποπτείας χρηµατιστηρίων
(IOSCO)· η εφαρµογή των προτύπων γνωστοποίησης της
IOSCO (1) θα συµβάλει στην αναβάθµιση των πληροφοριών
που παρέχονται στις αγορές και στους επενδυτές και ταυτόχρονα θα απλουστεύσει τη διαδικασία για τους εκδότες της
Κοινότητας οι οποίοι επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια σε
τρίτες χώρες. Επίσης, η παρούσα οδηγία ζητεί την υιοθέτηση
προτύπων γνωστοποίησης που θα είναι προσαρµοσµένα σε
άλλα είδη κινητών αξιών και εκδοτών.

(23)

Η εφαρµογή ταχέων διαδικασιών για εκδότες των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και οι οποίοι αντλούν συχνά κεφάλαια από
τις αγορές αυτές απαιτεί την καθιέρωση, σε κοινοτικό
επίπεδο, νέας µορφής ενηµερωτικών δελτίων για προγράµµατα έκδοσης κινητών αξιών ή ενυπόθηκων οµολόγων καθώς
και ένα νέο σύστηµα εγγράφου αναφοράς. Οι εκδότες
δύνανται να επιλέγουν να µη χρησιµοποιούν τα έντυπα αυτά
και, εποµένως, να καταρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο ως
ένα ενιαίο έγγραφο.

(24)

Το περιεχόµενο του βασικού ενηµερωτικού δελτίου θα
πρέπει να λαµβάνει ιδίως υπόψη την ανάγκη ευελιξίας όσον
αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις
κινητές αξίες.

(25)

Η µη καταχώριση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενηµερωτικό
δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται µέσω παρέκκλισης που
χορηγεί η αρµόδια αρχή σε ορισµένες περιστάσεις προκειµένου να αποφεύγονται επιζήµιες καταστάσεις για έναν
εκδότη.

(26)

Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός
ενηµερωτικού δελτίου προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις µη επικαιροποιηµένων πληροφοριών.

(1) International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers, µέρος I, ∆ιεθνής οργάνωση επιτροπών
εποπτείας χρηµατιστηρίων, Σεπτέµβριος 1998.
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(27)

Η προστασία των επενδυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται µε
τη δηµοσίευση αξιόπιστων πληροφοριών. Oι εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά υποχρεούνται να γνωστοποιούν, όχι
όµως και να δηµοσιεύουν, επικαιροποιηµένες πληροφορίες
τακτικά. Για τη συµπλήρωση των πληροφοριών αυτών, οι
εκδότες θα πρέπει να συντάσσουν τουλάχιστον ετησίως
κατάλογο όλων των συναφών πληροφοριών που δηµοσιεύθηκαν ή κατέστησαν προσιτές στο κοινό κατά τους
τελευταίους δώδεκα µήνες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις διάφορες προϋποθέσεις δηµοσιότητας,
οι οποίες ορίζονται σε άλλη κοινοτική νοµοθεσία. Με τον
τρόπο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται η δηµοσίευση
συνεκτικών και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σε τακτική
βάση. Για να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος εργασίας
ορισµένων εκδοτών, για τους εκδότες µη µετοχικών κινητών
αξιών µε υψηλή ελάχιστη αξία, δεν θα πρέπει να απαιτείται
να τηρούν την υποχρέωση αυτή.

(28)

Η ετήσια πληροφόρηση η οποία παρέχεται στους εκδότες οι
οποίοι έχουν κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά, είναι αναγκαίο να επιτηρείται δεόντως από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους
βάσει του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου που έχουν ως
αντικείµενο τη ρύθµιση των κινητών αξιών, των εκδοτών
κινητών αξιών και των αγορών κινητών αξιών.

(29)

Η παρεχόµενη στους εκδότες δυνατότητα να ενσωµατώνουν,
µέσω παραποµπής, έγγραφα περιέχοντα πληροφορίες που
πρέπει να γνωστοποιούνται µε το ενηµερωτικό δελτίο, υπό
την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που ενσωµατώνονται µέσω
παραποµπής έχουν ήδη υποβληθεί ή γίνει αποδεκτά από την
αρµόδια αρχή, θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία
κατάρτισης του ενηµερωτικού δελτίου και να µειώνει το
κόστος που αναλαµβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να
υπονοµεύεται η προστασία των επενδυτών.

(30)

Τυχόν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, τις
µεθόδους και το χρόνο διενέργειας του ελέγχου των παρεχόµενων πληροφοριών σε ενηµερωτικό δελτίο, δεν καθιστούν
µόνο δυσχερέστερη την άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις ή την εισαγωγή των κινητών αξιών τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του
ενός κράτη µέλη αλλά και παρεµποδίζουν την απόκτηση, εκ
µέρους επενδυτών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος, κινητών αξιών που προσφέρονται από εκδότη εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ή οι οποίες εισάγονται
προς διαπραγµάτευση σε άλλο κράτος µέλος. Οι διαφορές
αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν µέσω της εναρµόνισης των
κανόνων και των ρυθµίσεων, προκειµένου να επιτευχθεί
υψηλός βαθµός ισοδυναµίας των διασφαλίσεων που απαιτούνται σε κάθε κράτος µέλος για να διασφαλίζεται η
παροχή επαρκών και όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειµενικών πληροφοριών στους πραγµατικούς ή δυνητικούς
κοµιστές κινητών αξιών.
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(31)

Για να διευκολύνεται η κυκλοφορία των διαφόρων εγγράφων
που απαρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο, η χρήση µέσων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί. Tο ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να διατίθεται δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές κατόπιν αίτησής τους.

(32)

Το ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή και να τίθεται στη διάθεση του κοινού από
τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την
εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη προστασία των δεδοµένων.

(33)

Για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο ύπαρξης κενών στην κοινοτική νοµοθεσία, τα οποία θα µπορούσαν να υποσκάψουν
την εµπιστοσύνη του κοινού και, εποµένως, να επηρεάσουν
αρνητικά την εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, είναι επίσης απαραίτητη η εναρµόνιση των διαδικασιών που αφορούν τη διαφήµιση.

(34)

Κάθε νέο γεγονός ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση της επένδυσης και το οποίο επέρχεται µετά τη δηµοσίευση του
ενηµερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη
αγορά, θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η
έγκριση και διανοµή συµπληρωµατικού ενηµερωτικού
δελτίου.

(35)

Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να µεταφράζουν
ολόκληρο το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου σε όλες
τις οικείες επίσηµες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές
προσφορές ή τη διαπραγµάτευση σε πολυεθνική βάση. Για
να διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, όταν το
ενηµερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, το κράτος
µέλος υποδοχής ή καταγωγής θα πρέπει να έχει µόνον τη
δυνατότητα να απαιτεί περίληψη του δελτίου αυτού στην ή
στις επίσηµες γλώσσες του.

(36)

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής θα πρέπει
να δύναται να ζητεί και να λαµβάνει πιστοποιητικό από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, στο οποίο
θα αναφέρεται ότι το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Για να διασφαλίζεται η
πλήρης υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας, είναι
απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της οι
κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς υπαγόµενους στα
δίκαια τρίτων χωρών.

(37)

Η ύπαρξη πολυάριθµων αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη,
µε διαφορετικές αρµοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί
περιττό κόστος και επικάλυψη αρµοδιοτήτων χωρίς να
προσφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος
µέλος θα πρέπει να ορίσει µία ενιαία αρµόδια αρχή για την
έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της
ευθύνης για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα
οδηγία. Υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις, ένα κράτος
µέλος θα πρέπει να µπορεί να ορίσει περισσότερες από µια
αρµόδιες αρχές αλλά µόνο µία από αυτές θα είναι αρµόδια
για τη διεθνή συνεργασία. Αυτή η αρχή ή αρχές θα πρέπει
να θεσπισθεί(-ούν) ως διοικητική(-ές) αρχή(-ές) και µε µορφή
τέτοια που να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της (τους) από
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οικονοµικούς φορείς και να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων. Ο ορισµός αρµόδιας αρχής για την έγκριση του
ενηµερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να αποκλείει κάποιες
µορφές συνεργασίας µεταξύ αυτής της αρχής και άλλων
οντοτήτων, µε σκοπό να διασφαλίζονται ο αποτελεσµατικός
έλεγχος και η έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων προς το
συµφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, των φορέων της
αγοράς καθώς και των ιδίων των αγορών. Οιαδήποτε
ανάθεση καθηκόντων σχετικά µε τις υποχρεώσεις οι οποίες
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της
µέτρα θα πρέπει να επανεξετάζεται, σύµφωνα µε το άρθρο
31, πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας και θα πρέπει, µε την εξαίρεση της δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο εγκριθέντων ενηµερωτικών δελτίων
και της κατάθεσης των ενηµερωτικών δελτίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, να λήγει οκτώ χρόνια µετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(38)

Ο καθορισµός ελάχιστης κοινής δέσµης εξουσιών που πρέπει
να διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές θα διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας τους. Θα πρέπει να διασφαλισθεί
η ροή των πληροφοριών προς τις αγορές, η οποία απαιτείται
από την οδηγία 2001/34/ΕΚ, και οι αρµόδιες αρχές θα
πρέπει να λαµβάνουν µέτρα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

(39)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών απαιτείται να συνεργάζονται µεταξύ τους.

(40)

Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ενδέχεται, κατά διαστήµατα, να απαιτούνται
κατευθύνσεις τεχνικού χαρακτήρα και η λήψη εκτελεστικών
µέτρων για τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να εξουσιοδοτηθεί
να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα
µέτρα αυτά δεν τροποποιούν τα ουσιαστικά στοιχεία της
παρούσας οδηγίας και ότι η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε
τις αρχές που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, αφού
προηγουµένως διαβουλευθεί µε την επιτροπή κινητών αξιών
που συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/EΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (1).

(41)

Κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να
τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των µικροεπενδυτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές µέσω της προώθησης υψηλού
επιπέδου προτύπων διαφάνειας στις αγορές αυτές,
— την ανάγκη προσφοράς στους επενδυτές ενός ευρέος
φάσµατος ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και
ενός επιπέδου γνωστοποίησης και προστασίας προσαρµοσµένου στα χαρακτηριστικά τους,
— την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθµιστικές
αρχές επιβάλλουν την εφαρµογή των κανόνων µε
συνέπεια, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση αδικηµάτων που διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,
— την ανάγκη υψηλού επιπέδου διαφάνειας και διαβούλευσης µε όλους τους φορείς της αγοράς και µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
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βατήριο για τους εκδότες. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκοµένων στόχων σύµφωνα µε το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της συνθήκης.

— την ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτοµία στις χρηµατοπιστωτικές αγορές προκειµένου αυτές να χαρακτηρίζονται από δυναµισµό και αποτελεσµατικότητα,
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσω στενού και στιγµιαίου
ελέγχου των καινοτοµιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,

(46)

Η αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας από
την Επιτροπή θα πρέπει να εστιάζεται ιδίως στη διαδικασία
έγκρισης ενηµερωτικών δελτίων από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών, και, γενικότερα, στην εφαρµογή της αρχής
της χώρας καταγωγής και στο ζήτηµα εάν ανακύπτουν ή µη
προβλήµατα για την προστασία του επενδυτή και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς από την εφαρµογή αυτή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης τη λειτουργία του
άρθρου 10.

(47)

Κατά τις µελλοντικές τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας,
θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτηµα να αποφασισθεί ποιοι
µηχανισµοί έγκρισης θα πρέπει να θεσπισθούν προκειµένου
να ενισχυθεί περισσότερο η ενιαία εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας για τα ενηµερωτικά δελτία, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής σύστασης ευρωπαϊκής υπηρεσίας
κινητών αξιών.

(48)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(49)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

— τη σηµασία της µείωσης του κόστους του κεφαλαίου και
την αυξηµένη πρόσβαση σε αυτό,
— κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού µέτρου, την ανάγκη
εξισορρόπησης µεταξύ κόστους και οφέλους για τους
φορείς της αγοράς σε µακροπρόθεσµη βάση (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των µικρών επενδυτών),
— την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας, χωρίς
να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς
συνεργασίας,
— την ανάγκη εξασφάλισης ισότιµων όρων ανταγωνισµού
για όλους τους φορείς της αγοράς, µέσω της καθιέρωσης, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, κοινοτικής
νοµοθεσίας,
— την ανάγκη σεβασµού των διαφορετικών παραδόσεων
στις εθνικές χρηµατοπιστωτικές αγορές, εφόσον οι διαφορές αυτές δεν υπονοµεύουν τη συνοχή της ενιαίας
αγοράς,
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή µε άλλη κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν, δεδοµένου ότι τυχόν
ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη
διαφάνειας µπορούν να υπονοµεύσουν τη λειτουργία
των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές
και τους µικροεπενδυτές.
(42)

(43)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή
του περίοδο τριών µηνών από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου εκτελεστικών µέτρων για να εξετάσει το σχέδιο αυτό
και να διατυπώσει τη γνώµη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η περίοδος αυτή
µπορεί να είναι µικρότερη. Εάν, εντός αυτής της περιόδου,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει ψήφισµα, η Επιτροπή θα
πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο µέτρων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν καθεστώς κυρώσεων για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή αυτών των κυρώσεων. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εναρµόνιση των απαιτήσεων κατάρτισης, έγκρισης και διανοµής του ενηµερωτικού
δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος µέλος.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
πλην των οργανισµών κλειστού τύπου·

(44)

Θα πρέπει να προβλεφθούν µέτρα που να διασφαλίζουν το
δικαίωµα άσκησης ένδικων µέσων κατά αποφάσεων που
λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όσον
αφορά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

β) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος
µέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους µέλους, από
διεθνείς δηµόσιους οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών·

(45)

Για την επίτευξη του θεµελιώδους στόχου που είναι να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κινητών αξιών,
απαιτείται και ενδείκνυται, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να καθορισθούν κανόνες σχετικά µε ενιαίο δια-

γ) στις µετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των
κρατών µελών·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και
αµετάκλητη εγγύηση ενός κράτους µέλους ή µιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους µέλους·

να δικαιούται να καταρτίζει ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία όταν οι κινητές αξίες γίνονται αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση.

ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι
οποίες απολαύουν νοµικού καθεστώτος ή µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς αναγνωρισµένους από κράτος µέλος, µε στόχο τη
συγκέντρωση των µέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη
των µη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

Άρθρο 2

στ) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα, υπό τον όρο ότι αυτές οι
κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων
ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο,
iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,
iv) καλύπτονται από σύστηµα εγγύησης καταθέσεων βάσει της
οδηγίας 94/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων (1)·
ζ) στις µη ανταλλάξιµες µετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός
σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωµα να κάνει
χρήση διαµερίσµατος, ή άλλης µορφής ακίνητης περιουσίας ή
µέρους αυτών, ενώ οι µετοχές δεν µπορούν να πωληθούν χωρίς
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό·
η) στις κινητές αξίες που περιλαµβάνονται σε προσφορά εφόσον η
συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από 2 500 000
ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών·
θ) σε «bostadsodligationer» που εκδίδονται κατ' επανάληψη από
πιστωτικά ιδρύµατα στη Σουηδία, µε κύριο στόχο τη χορήγηση
ενυπόθηκων δανείων, υπό τον όρο ότι:
i) οι «bostadsobligationer» που εκδίδονται ανήκουν στην ίδια
σειρά,
ii) οι «bostadsobligationer» είναι συνεχούς ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου
έκδοσης,
iii) οι όροι και οι προϋποθέσεις των «bostadsobligationer» δεν
αλλάζουν κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης, και
iv) τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των εν λόγω
«bostadsobligationer», σύµφωνα µε το καταστατικό του
εκδότη, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που
προσφέρουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει
από κινητές αξίες·
ι) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από 50 000 000 ευρώ, όριο το
οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών, υπό τον όρο ότι
αυτές οι κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών
κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο.
3.
Παρά την παράγραφο 2 στοιχεία β), δ), η), θ) και ι), ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή των
κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά πρέπει
(1) ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
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Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «κινητές αξίες»: οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, όπως ορίζονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, εξαιρουµένων τίτλων της νοµισµαταγοράς, όπως ορίζονται από το
άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ διάρκειας
µικρότερης των δώδεκα µηνών. Για τους τίτλους αυτούς
µπορεί να ισχύει η εθνική νοµοθεσία·
β) «µετοχικές κινητές αξίες»: οι µετοχές και άλλες µεταβιβάσιµες
κινητές αξίες που ισοδυναµούν µε µετοχές σε εταιρείες, καθώς
και κάθε άλλο είδος µεταβιβάσιµης κινητής αξίας που παρέχει
το δικαίωµα απόκτησης οιασδήποτε από τις προαναφερόµενες
κινητές αξίες ως αποτέλεσµα µετατροπής τους ή άσκησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό
το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη
των υποκείµενων µετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον
όµιλο του εν λόγω εκδότη·
γ) «µη µετοχικές κινητές αξίες»: όλες οι κινητές αξίες που δεν
είναι µετοχικές κινητές αξίες·
δ) «δηµόσια προσφορά κινητών αξιών»: ανακοίνωση, υπό
οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, η οποία
απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες
για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόµενες κινητές
αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών των
κινητών αξιών. Ο ορισµός αυτός εφαρµόζεται επίσης και στην
τοποθέτηση κινητών αξιών µέσω χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών·
ε) «ειδικοί επενδυτές»:
i) νοµικές οντότητες που υπάγονται σε ρυθµιστικό καθεστώς
ή έχουν άδεια λειτουργίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
µεταξύ των οποίων: πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις
επενδύσεων, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια
λειτουργίας ή υπαγόµενα σε ρυθµιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και
οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταµεία και οι
εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγµατευτές βασικών εµπορευµάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή
µη υπαγόµενες σε ρυθµιστικό καθεστώς, των οποίων ο
εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε
κινητές αξίες,
ii) εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες,
διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρεµφερείς
διεθνείς οργανισµοί,
iii) άλλες νοµικές οντότητες που δεν ανταποκρίνονται σε δύο
από τα τρία κριτήρια τα οποία ορίζονται στο σηµείο στ),
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iv) «ορισµένα φυσικά πρόσωπα»: υπό τον όρο αµοιβαίας
αναγνώρισης, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε
φυσικά πρόσωπα τα οποία διαµένουν στο εν λόγω κράτος
µέλος και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, εάν τα πρόσωπα αυτά πληρούν τουλάχιστον δύο
από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2,
v) «ορισµένες ΜΜΕ»: υπό τον όρο αµοιβαίας αναγνώρισης,
ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε ΜΜΕ οι οποίες
έχουν την καταστατική τους έδρα στο εν λόγω κράτος
µέλος και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές·

31.12.2003

δηµόσια προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή του
εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την
εισαγωγή, ανάλογα µε την περίπτωση. Το ίδιο καθεστώς
εφαρµόζεται σε µη µετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός
του ευρώ νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι παρόµοια
ελάχιστη ονοµαστική αξία είναι ισοδύναµη µε 1 000 ευρώ
περίπου,

στ) «µικρή και µεσαία επιχείρηση» (ΜΜΕ): εταιρείες οι οποίες,
σύµφωνα µε τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιηµένους
λογαριασµούς της, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: µέσος αριθµός εργαζοµένων κατά τη
διάρκεια της χρήσης µικρότερος των 250, συνολικός ισολογισµός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 ευρώ και ετήσιος
καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000
ευρώ·

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που έχουν συσταθεί
σε τρίτη χώρα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το
κράτος µέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς για πρώτη φορά
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί
την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση, µε την επιφύλαξη µεταγενέστερης επιλογής από
τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα εάν το
κράτος µέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί κατ' επιλογή
τους·

ζ) «πιστωτικό ίδρυµα»: επιχείρηση όπως ορίζεται από το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1)·

ιδ) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος στο οποίο πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό
από το κράτος µέλος καταγωγής·

η) «εκδότης»: νοµική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·
θ) «πρόσωπο που πραγµατοποιεί προσφορά» (ή «προσφέρων»):
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο
κοινό·
ι) «οργανωµένη αγορά»: αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ·
ια) «πρόγραµµα προσφοράς»: πρόγραµµα που επιτρέπει την
έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων
τίτλων επιλογής (warrants) παντός τύπου, παρόµοιου είδους
ή/και κατηγορίας, συνεχώς ή κατ' επανάληψη για συγκεκριµένη
χρονική περίοδο έκδοσης·
ιβ) «κινητές αξίες εκδιδόµενες συνεχώς ή κατ' επανάληψη»: εκδόσεις συνεχούς ροής ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις
κινητών αξιών παρόµοιου είδους ή/και κατηγορίας σε περίοδο
δώδεκα µηνών·
ιγ) «κράτος µέλος καταγωγής»:
i) για όλους τους κοινοτικούς εκδότες κινητών αξιών, οι
οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το κράτος µέλος
όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη,
ii) για οιαδήποτε έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών των
οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα ανέρχεται σε
τουλάχιστον 1 000 ευρώ και για οποιαδήποτε έκδοση µη
µετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωµα
απόκτησης µεταβιβάσιµων κινητών αξιών ή είσπραξης
χρηµατικού ποσού τοις µετρητοίς, ως αποτέλεσµα της
µετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωµάτων που
παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των µη
µετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείµενων κινητών αξιών ή οντότητα ανήκουσα στον όµιλο
του εν λόγω εκδότη, το κράτος µέλος όπου ο εκδότης
έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες
εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή όπου πραγµατοποιείται η
(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).

ιε) «οργανισµός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών
κλειστού τύπου»: τα αµοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες
επενδύσεων:
i) των οποίων αντικείµενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων
η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων, και
ii) τα µερίδια των οποίων, κατ' αίτηση των κοµιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άµεσα ή έµµεσα, µε περιουσιακά
στοιχεία των οργανισµών αυτών·
ιστ) «µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων»: οι κινητές αξίες
που εκδίδει ο οργανισµός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού αυτού·
ιζ) «έγκριση»: η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ότι το ενηµερωτικό δελτίο είναι πλήρες και ότι οι περιλαµβανόµενες πληροφορίες παρουσιάζουν συνοχή και είναι κατανοητές·
ιη) «βασικό ενηµερωτικό δελτίο»: ενηµερωτικό δελτίο περιέχον
όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως διευκρινίζονται στα
άρθρα 5, 7 και 16, στην περίπτωση που υφίσταται συµπλήρωµα, όσον αφορά τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να προσφερθούν στο κοινό ή να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση και, κατ' επιλογήν του εκδότη, τους τελικούς
όρους της προσφοράς.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε) σηµείο iv),
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο επενδυτής έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα τουλάχιστον
δέκα συναλλαγές ανά τρίµηνο κατά τα προηγούµενα τέσσερα
τρίµηνα·
β) η αξία του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών του επενδυτή υπερβαίνει το 0,5 εκατοµµύια ευρώ·

31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

γ) ο επενδυτής εργάζεται ή έχει εργασθεί στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα επί ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις
στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε) σηµεία iv)
και v), ισχύουν τα ακόλουθα: Κάθε αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι
υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί για την κατάρτιση µητρώου
φυσικών προσώπων και ΜΜΕ που θεωρούνται ειδικοί επενδυτές,
λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται
επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδοµένων. Το µητρώο τίθεται στη
διάθεση όλων των εκδοτών. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ΜΜΕ που επιθυµεί να θεωρηθεί ειδικός επενδυτής, εγγράφεται στο µητρώο και
µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει να αποχωρήσει από αυτό.
4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για τους
ορισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής των αριθµητικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των ΜΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη νοµοθεσία και τις συστάσεις της Κοινότητας και τις οικονοµικές εξελίξεις
και τα µέτρα γνωστοποίησης για την καταχώριση των µεµονωµένων
ειδικών επενδυτών.
Άρθρο 3
Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου
1.
Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν να γίνεται καµία δηµόσια
προσφορά κινητών αξιών στο έδαφός τους πριν από τη δηµοσίευση
ενηµερωτικού δελτίου.
2.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
στα ακόλουθα είδη προσφορών:
α) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται µόνον σε ειδικούς
επενδυτές·
β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από
100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανά κράτος µέλος, τα οποία δεν
είναι ειδικοί επενδυτές·
γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι
οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, µε συνολική ανταλλακτική αξία
τουλάχιστον 50 000 ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιµέρους
προσφορά·
δ) προσφορά κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ·
ε) προσφορά κινητών αξιών µε ανταλλακτική αξία µικρότερη από
100 000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα
µηνών.
Ωστόσο, οιαδήποτε µεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουµένως υπήρξαν αντικείµενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, θεωρείται ως
επιµέρους προσφορά και εφαρµόζεται ο ορισµός του άρθρου 2
παράγραφος 1 στοιχείο δ) προκειµένου να αποφασισθεί εάν πρόκειται για δηµόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών
αξιών µέσω χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών υπόκειται σε δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου εάν δεν πληρούται καµία από τις
προϋποθέσεις α) έως ε) για την τελική τοποθέτηση.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή
λειτουργεί στο έδαφός τους, υπόκειται στην υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου.
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Άρθρο 4

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου
1. Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν εφαρµόζεται κατά τη δηµόσια προσφορά των ακόλουθων ειδών κινητών
αξιών:
α) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών
µετοχών της ιδίας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων
αυτών µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
β) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο µε
πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ισοδύναµες µε
εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των
απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων
υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
δ) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό την
προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες
για τον αριθµό και το είδος αυτών των µετοχών και το οποίο
παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της
προσφοράς·
ε) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν από εργοδότη ο οποίος έχει κινητές αξίες ήδη εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή από
θυγατρική του εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται
διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση
των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς.
2. Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά των
ακόλουθων ειδών κινητών αξιών:
α) µετοχές που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα µηνών,
ποσοστό χαµηλότερο του 10 % του αριθµού των µετοχών της
ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
στην ίδια οργανωµένη αγορά·
β) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση µετοχών της ιδίας
κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών
των µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
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δ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
ε) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους, και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές οι µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και το είδος
αυτών των µετοχών καθώς και για τους λόγους και τις
λεπτοµέρειες της προσφοράς·
στ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεµένη µε αυτόν
εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες
είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις κινητές αξίες που έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά
και ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον
αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους
λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς·
ζ) µετοχές που προκύπτουν από τη µετατροπή ή την ανταλλαγή
άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωµάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν
ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη
αγορά·
η) κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
άλλη οργανωµένη αγορά, υπό τους ακόλουθους όρους:
i) ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την
άλλη οργανωµένη αγορά για περισσότερο από 18 µήνες,
ii) ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την άλλη οργανωµένη αγορά συνοδεύθηκε από εγκεκριµένο ενηµερωτικό
δελτίο το οποίο κατέστη διαθέσιµο στο κοινό σύµφωνα µε
το άρθρο 14,
iii) ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το
σηµείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηµατιστήριο για πρώτη φορά µετά τις 30 Ιουνίου 1983,
εγκρίθηκαν ενηµερωτικά δελτία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
iv) ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγµάτευσης
σε αυτήν την άλλη οργανωµένη αγορά,
v) ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δυνάµει
αυτής της εξαίρεσης, θέτει στη διάθεση του κοινού περιληπτικό σηµείωµα σε γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους της οργανωµένης αγοράς στην
οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση,
vi) ότι το περιληπτικό σηµείωµα που αναφέρεται στο σηµείο
v) τίθεται στη διάθεση του κοινού στο κράτος µέλος της
οργανωµένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση της κινητής αξίας µε τον τρόπο που
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, και
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vii) ότι το περιεχόµενο του περιληπτικού σηµειώµατος είναι
σύµφωνο µε το άρθρο 5 παράγραφος 2. Επιπλέον, το
έγγραφο πρέπει να αναφέρει το σηµείο διάθεσης του πλέον
πρόσφατου ενηµερωτικού δελτίου και το σηµείο όπου
διατίθενται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δηµοσίευσε ο εκδότης σύµφωνα µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις
γνωστοποίησης.
3. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε
την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) και την παράγραφο 2 στοιχεία
γ) και δ), ιδίως ως προς την έννοια της ισοδυναµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 5
Το ενηµερωτικό δελτίο
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 2, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που
αποτελούν το αντικείµενο της δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές του
εκδότη και του τυχόν εγγυητή και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα
ανάλυσής τους και σε συνοπτική µορφή.
2. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη
και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Περιλαµβάνει επίσης περιληπτικό σηµείωµα. Το περιληπτικό
σηµείωµα είναι σύντοµο και διατυπωµένο σε µη τεχνική γλώσσα.
Περιλαµβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που
συνδέονται µε τον εκδότη, τον τυχόν εγγυητή και τις κινητές αξίες
και συντάσσεται στη γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το
ενηµερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σηµείωµα περιέχει επίσης
προειδοποίηση ότι:
α) θα πρέπει να εννοηθεί ως εισαγωγή του ενηµερωτικού δελτίου,
και
β) ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενηµερωτικού
δελτίου ως συνόλου, και
γ) σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο
ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των
κρατών µελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης
του ενηµερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νοµικής
διαδικασίας, και
δ) αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το
περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε
µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του, αλλά µόνον
εάν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές αναγιγνωσκόµενο µαζί µε τα άλλα µέρη του ενηµερωτικού
δελτίου.
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Όταν το ενηµερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 ευρώ, δεν υφίσταται υποχρέωση
διάθεσης περιληπτικού σηµειώµατος, εκτός εάν ζητηθεί από κράτος
µέλος όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

3.
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενηµερωτικό δελτίο
ως ενιαίο έγγραφο ή υπό µορφή χωριστών εγγράφων. Το ενηµερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαµβάνει
ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και ένα
περιληπτικό σηµείωµα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου
περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το
αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

4.
Για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών, το ενηµερωτικό δελτίο
µπορεί, κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, να περιλαµβάνει ένα βασικό ενηµερωτικό δελτίο µε
όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες
που πρόκειται να αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς
ή να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:
α) µη µετοχικές κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων
επιλογής (warrants) οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται στο
πλαίσιο προγράµµατος προσφοράς·
β) µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα,
i) όταν τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των
κινητών αξιών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή
κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από αυτές τις κινητές
αξίες έως την ηµεροµηνία λήξης τους, και
ii) όταν, σε περίπτωση πτώχευσης του σχετικού πιστωτικού
ιδρύµατος, τα εν λόγω ποσά διατίθενται κατά προτεραιότητα
για την αποπληρωµή του κεφαλαίου και των οφειλόµενων
τόκων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2001/
24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων (1).
Σύµφωνα µε το άρθρο 16, οι πληροφορίες που περιέχει το
βασικό ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνονται, εν ανάγκη, µε επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές
αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς
ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αφορά.
Εάν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαµβάνονται ούτε
στο βασικό ενηµερωτικό δελτίο ούτε στα συµπληρώµατα, οι
τελικοί όροι παρέχονται στους επενδυτές και υποβάλλονται στην
αρµόδια αρχή όταν γίνεται δηµόσια προσφορά, όσο συντοµότερα είναι εφικτό, και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη της
προσφοράς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).
(1) ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15.
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5. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε
τη µορφή του ενηµερωτικού δελτίου ή του βασικού ενηµερωτικού
δελτίου και των συµπληρωµάτων.

Άρθρο 6
Ευθύνη για το ενηµερωτικό δελτίο
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο φέρει τουλάχιστον ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα
του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ο εγγυητής,
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο µε το όνοµα και την
ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νοµικών προσώπων, µε την επωνυµία και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα πρέπει να
περιλαµβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων µε τις οποίες να
βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα
και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο
του δελτίου.
2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρµόζονται
στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι καµία αστική ευθύνη δεν
µπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και
µόνο βάσει του περιληπτικού σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε µετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς άλλα µέρη του
ενηµερωτικού δελτίου.

Άρθρο 7
Ελάχιστες πληροφορίες
1. Λεπτοµερή εκτελεστικά µέτρα για τις ειδικές πληροφορίες
που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο, µε τα
οποία αποφεύγεται το ενδεχόµενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά
έγγραφα, θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 24, παράγραφος 2. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών
µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.
2. Ειδικότερα, κατά την επεξεργασία των διαφόρων προτύπων
ενηµερωτικών δελτίων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) τα διαφορετικά είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές
ανάλογα µε το εάν πρόκειται για µετοχικές κινητές αξίες ή για
µη µετοχικές κινητές αξίες· υφίσταται συνεκτική προσέγγιση
σχετικά µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενηµερωτικό
δελτίο για κινητές αξίες παρεµφερούς οικονοµικής αιτιολογίας,
κυρίως για παράγωγους τίτλους·

L 345/74

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

31.12.2003

β) τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών
και των εισαγωγών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών. Οι απαιτούµενες σε ένα
ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες των ενδιαφερόµενων επενδυτών για µη µετοχικές κινητές αξίες των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία
ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ·

β) η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών
αξιών µπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήµατος όχι
µικρότερου των δύο εργάσιµων ηµερών µετά την τελική τιµή
προσφοράς και του αριθµού των κινητών αξιών που προσφέρονται µε δηµόσια εγγραφή.

γ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων επιλογής (warrants)
οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράµµατος προσφοράς·

Η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

δ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
εφόσον αυτές οι κινητές αξίες δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης,
µετατρέψιµες, εναλλάξιµες, δεν εξαρτώνται από την άσκηση
δικαιωµάτων εγγραφής ή απόκτησης ή δεν συνδέονται µε παράγωγα µέσα, εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από οντότητες διαθέτουσες άδεια λειτουργίας ή υπαγόµενες σε ρυθµιστικό
καθεστώς στις χρηµατοπιστωτικές αγορές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου·
ε) οι διαφορετικές δραστηριότητες και µέγεθος του εκδότη, ιδίως
των ΜΜΕ. Για τις εταιρείες αυτές, οι πληροφορίες προσαρµόζονται στο µέγεθός τους και, ενδεχοµένως, στο µικρότερό τους
αρχείο διαθέσιµων στοιχείων·
στ) εάν ισχύει, ο δηµόσιος χαρακτήρας του εκδότη.

3.
Τα εκτελεστικά µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
βασίζονται στα ισχύοντα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς
οργανισµοί επιτροπών κινητών αξιών στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής και µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, και ιδίως ο
διεθνής οργανισµός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και
στα ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στα παραρτήµατα της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Παράλειψη πληροφοριών

1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όταν η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο
κοινό δεν µπορούν να περιληφθούν στο ενηµερωτικό δελτίο:
α) το ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα καθορισθούν τα προαναφερόµενα στοιχεία ή, σε περίπτωση τιµής, η ανώτατη τιµή, ή

2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής µπορεί να
επιτρέπει να µην περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ορισµένες πληροφορίες που προβλέπει η παρούσα οδηγία ή τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εκτελεστικά µέτρα, εφόσον θεωρεί
ότι:

α) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς
το δηµόσιο συµφέρον, ή

β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά
τα συµφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον
αφορά γεγονότα και περιστάσεις σηµαντικά για µία εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του
εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείµενων δικαιωµάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό δελτίο,
ή

γ) οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σηµασίας µόνο για µια
συγκεκριµένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή, τυχόν, του εγγυητή.

3. Χωρίς να θίγεται η κατάλληλη ενηµέρωση των επενδυτών,
όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισµένες πληροφορίες που πρέπει
να περιλαµβάνονται σε ενηµερωτικό δελτίο δυνάµει των εκτελεστικών µέτρων του άρθρου 7 παράγραφος 1, δεν είναι προσαρµοσµένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νοµική µορφή του
εκδότη ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό
δελτίο, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε
τις απαιτούµενες πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.

4. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 2.
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Άρθρο 9
∆ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, του βασικού
ενηµερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς
1.
Το ενηµερωτικό δελτίο ισχύει επί δώδεκα µήνες µετά τη
δηµοσίευσή του για δηµόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι το
ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνεται µε τα συµπληρώµατα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16.
2.
Στην περίπτωση προγράµµατος προσφοράς, το βασικό ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουµένως, ισχύει για
περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών.
3.
Σε περίπτωση µη µετοχικών κινητών αξιών που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β), το βασικό ενηµερωτικό
δελτίο ισχύει µέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες αρχίσουν να
εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.
4.
Το έγγραφο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το οποίο προηγουµένως έχει υποβληθεί στην αρµόδια
αρχή, ισχύει για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10
παράγραφος 1. Το έγγραφο αναφοράς συνοδευόµενο από το
σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου, το οποίο ενδεχοµένως έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12, και το περιληπτικό σηµείωµα,
θεωρούνται ότι συνιστούν ισχύον ενηµερωτικό δελτίο.

Άρθρο 10
Πληροφορίες
1.
Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δηµοσιεύουν τουλάχιστον
ετησίως έγγραφο το οποίο περιέχει ή παραπέµπει σε όλες τις
πληροφορίες τις οποίες δηµοσίευσαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο
κοινό κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες σε ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους
δυνάµει των κοινοτικών και εθνικών δικαίων και κανόνων για τη
ρύθµιση των κινητών αξιών των εκδοτών κινητών αξιών και των
αγορών κινητών αξιών. Οι εκδότες πρέπει τουλάχιστον να αναφέρουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει των οδηγιών περί
εταιρικού δικαίου, της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων (1).
2.
Το έγγραφο υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής µετά τη δηµοσίευση της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης. Όπου το έγγραφο αναφέρεται σε πληροφορίες, δηλούται πού είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες.
3.
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εκδότες µη
µετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ.
4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδι(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
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κασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 1. Τα εκτελεστικά αυτά µέτρα αφορούν µόνον τη µέθοδο δηµοσίευσης των απαιτήσεων γνωστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν περιλαµβάνουν νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Η πρώτη δέσµη των εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 11
Ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω παραποµπής
1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ενσωµάτωση πληροφοριών στο
ενηµερωτικό δελτίο µέσω παραποµπής σε ένα ή περισσότερα προηγουµένως ή ταυτοχρόνως δηµοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία
εγκρίθηκαν ή υποβλήθηκαν για έγκριση στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, ιδίως
βάσει του άρθρου 10, ή σύµφωνα µε τους τίτλους IV και V της
οδηγίας 2001/34/EΚ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο
πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης. Το περιληπτικό
σηµείωµα δεν ενσωµατώνει πληροφορίες µέσω παραποµπής.
2. Όταν ενσωµατώνονται πληροφορίες µέσω παραποµπής, πρέπει
να παρέχεται κατάλογος των διαπαραποµπών ώστε οι επενδυτές να
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία.
3. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
για τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωµατωθούν µέσω παραποµπής. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την
1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 12
Ενηµερωτικό δελτίο αποτελούµενο από χωριστά έγγραφα
1. Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριµένο
από την αρµόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει µόνο το
σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα όταν οι
κινητές αξίες προσφέρονται σε δηµόσια εγγραφή ή εισάγονται προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
2. Στην περίπτωση αυτή, το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου περιέχει πληροφορίες που θα έπρεπε κανονικά να περιλαµβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς, εφόσον έχει σηµειωθεί σηµαντική αλλαγή ή
πρόσφατη εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης
του εν λόγω εγγράφου ή οιουδήποτε συµπληρώµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 16, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εκτιµήσεις
των επενδυτών. Το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά.
3. Εάν ένας εκδότης έχει απλώς υποβάλει έγγραφο αναφοράς
χωρίς έγκριση, όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των επικαιροποιηµένων πληροφοριών, υποβάλλονται προς έγκριση.
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7. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους µπορούν να προσαρµόζονται οι προθεσµίες.

Άρθρο 13
Έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου

Άρθρο 14

1.
Το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται µόνο µετά την έγκρισή
του από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.

∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου

2.
Η εν λόγω αρµόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον
προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση,
την απόφασή της σχετικά µε την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχεδίου ενηµερωτικού δελτίου.
Εάν η αρµόδια αρχή δεν εκδώσει απόφαση για το ενηµερωτικό
δελτίο εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 3, αυτό δεν θεωρείται ότι συνιστά
έγκριση της αίτησης.
3.
Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 προθεσµία παρατείνεται
σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες εάν η δηµόσια προσφορά αφορά κινητές
αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και που δεν
έχει ακόµη πραγµατοποιήσει προσφορά κινητών αξιών µε δηµόσια
εγγραφή.
4.
Εάν η αρµόδια αρχή έχει βάσιµους λόγους να θεωρήσει ότι
τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται
συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι αναφερόµενες στις παραγράφους
2 και 3 προθεσµίες υπολογίζονται µόνον από την ηµεροµηνία
λήψης αυτών των συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον εκδότη,
τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η αρµόδια
αρχή θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση στον εκδότη, εάν τα
έγγραφα έχουν ελλείψεις, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης.
5.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δύναται να
µεταβιβάζει την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου στην αρµόδια
αρχή άλλου κράτους µέλους, υπό την επιφύλαξη συµφωνίας της εν
λόγω αρµόδιας αρχής. Περαιτέρω, η µεταβίβαση αυτή κοινοποιείται
στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εντός τριών
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης εκ
µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής. Η
προθεσµία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία
αυτή.
6.
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευθύνη της αρµόδιας
αρχής, η οποία εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά και µόνο από
το εθνικό δίκαιο.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους διατάξεις για την
ευθύνη της αρµόδιας αρχής να εφαρµόζονται µόνο για τις εγκρίσεις
ενηµερωτικών δελτίων που παρέχει η εθνική τους αρχή ή αρχές.

1. Αφού εγκριθεί, το ενηµερωτικό δελτίο υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και τίθεται στη
διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, το συντοµότερο δυνατό, και, σε κάθε περίπτωση, σε εύλογο
χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της
προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση
αρχικής δηµόσιας προσφοράς µιας κατηγορίας µετοχών που δεν
έχουν ακόµη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά,
η οποία πρόκειται να εισαχθεί για διαπραγµάτευση για πρώτη φορά,
το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιµο το αργότερο έξι
εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.
2. Το ενηµερωτικό δελτίο θεωρείται διαθέσιµο στο κοινό όταν
δηµοσιεύεται:
α) µε καταχώριση σε µία ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής ή
ευρείας κυκλοφορίας στα κράτη µέλη όπου γίνεται η δηµόσια
προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ή
β) σε έντυπη µορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν
στην έδρα της αγοράς όπου οι κινητές αξίες γίνονται δεκτές
προς διαπραγµάτευση, ή στην καταστατική έδρα του εκδότη και
στις έδρες των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανισµών πληρωµής, ή
γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση του εκδότη και, ενδεχοµένως, στην ιστοθέση των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που
τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων
των οργανισµών πληρωµής, ή
δ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση της οργανωµένης αγοράς
όπου ζητείται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση, ή
ε) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους καταγωγής εφόσον η εν λόγω αρχή απεφάσισε
να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
Ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτεί από τους εκδότες,
οι οποίοι δηµοσιεύουν το ενηµερωτικό τους δελτίο σύµφωνα µε τα
στοιχεία α) ή β), να δηµοσιεύουν επίσης το ενηµερωτικό τους
δελτίο σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το στοιχείο γ).
3. Επιπροσθέτως, ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να
απαιτεί να δηµοσιεύεται ανακοίνωση η οποία δηλώνει µε ποια
µορφή κατέστη διαθέσιµο το ενηµερωτικό δελτίο και πού µπορεί να
το προµηθευθεί το κοινό.
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4.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δηµοσιεύει
στην ιστοθέση της για περίοδο δώδεκα µηνών, κατ' επιλογή της,
είτε όλα τα εγκεκριµένα ενηµερωτικά δελτία είτε, τουλάχιστον, τον
κατάλογο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών δελτίων σύµφωνα µε το
άρθρο 13, συµπεριλαµβάνοντας, ενδεχοµένως, έναν υπερσύνδεσµο
προς το ενηµερωτικό δελτίο που δηµοσιεύεται στην ιστοθέση του
εκδότη ή στην ιστοθέση της οργανωµένης αγοράς.
5.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα
έγγραφα ή/και περιλαµβάνει πληροφορίες ενσωµατωθείσες µέσω
παραποµπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το
ενηµερωτικό δελτίο µπορούν να δηµοσιεύονται και να διανέµονται
χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Κάθε έγγραφο
δηλώνει πού είναι δυνατόν να προµηθευτεί το κοινό τα άλλα συστατικά έγγραφα του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου.
6.
Το κείµενο και η µορφή του ενηµερωτικού δελτίου, ή/και των
συµπληρωµάτων του, όπως αυτά δηµοσιεύονται ή τίθενται στη
διάθεση του κοινού, πρέπει πάντα να είναι πανοµοιότυπα µε την
αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους καταγωγής.
7.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό µέσω δηµοσίευσής του σε ηλεκτρονική µορφή, ένα έντυπο αντίγραφό του
πρέπει να χορηγείται δωρεάν στους επενδυτές, ύστερα από σχετική
αίτησή τους και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση ή τους χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές
αξίες.
8.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 15
∆ιαφηµιστικές καταχωρίσεις
1.
Κάθε είδος διαφήµισης σχετικά µε δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, τηρεί τις αρχές των παραγράφων 2 έως 5. Οι παράγραφοι 2
έως 4 εφαρµόζονται µόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση υπέχει την υποχρέωση να καταρτίσει ενηµερωτικό
δελτίο.
2.
Στις διαφηµίσεις αναφέρεται ότι επίκειται η δηµοσίευση
ενηµερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δηµοσιευθεί
και υποδεικνύονται τα σηµεία από τα οποία οι επενδυτές µπορούν
ή θα µπορούν να το προµηθεύονται.
3.
Ο διαφηµιστικός χαρακτήρας των καταχωρίσεων πρέπει να
είναι σαφώς αναγνωρίσιµος. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται
σε µια διαφήµιση δεν πρέπει να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, εάν το ενηµερωτικό
δελτίο έχει ήδη δηµοσιευθεί, ή προς τις πληροφορίες που απαιτείται
να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο, εάν το ενηµερωτικό
δελτίο δηµοσιευθεί µεταγενέστερα.
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4. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τη δηµόσια
προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη µορφή,
ακόµη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφηµιστικούς
σκοπούς, πρέπει να είναι συνεπείς προς το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου.
5. Όταν, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δεν απαιτείται ενηµερωτικό δελτίο, οι σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται
από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές
ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που
αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους
τους ειδικούς επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών
στους οποίους απευθύνεται αποκλειστικά η προσφορά. Όταν απαιτείται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές
περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ή σε συµπλήρωµα του
ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1.
6. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής έχει την
εξουσία να ελέγχει εάν η διαφηµιστική δραστηριότητα για µια
δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά συµβιβάζεται µε τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.
7. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις που αναγγέλλουν την
πρόθεση δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ιδίως προτού το ενηµερωτικό δελτίο τεθεί στη διάθεση του κοινού ή πριν από την έναρξη
των εγγραφών, καθώς και εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε την παράγραφο 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται από την
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2004.

Άρθρο 16
Συµπληρώµατα του ενηµερωτικού δελτίου
1. Κάθε σηµαντικό νέο στοιχείο, ή τεχνικό σφάλµα ή ανακρίβεια
στις πληροφορίες που περιέχει το ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο
είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση για τις κινητές αξίες και που
ανακύπτει ή διαπιστώνεται µεταξύ του χρόνου που µεσολαβεί από
την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της
δηµόσιας προσφοράς ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την έναρξη της
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, αναφέρεται σε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Το συµπλήρωµα αυτό εγκρίνεται
µε τον ίδιο τρόπο εντός επτά εργάσιµων ηµερών κατ' ανώτατο όριο,
και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε ίδιες ρυθµίσεις µε εκείνες που εφαρµόσθηκαν όταν δηµοσιεύθηκε το αρχικό ενηµερωτικό δελτίο. Το
περιληπτικό σηµείωµα και οι ενδεχόµενες µεταφράσεις του πρέπει
επίσης να συµπληρώνονται, εάν τούτο απαιτείται, προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο
συµπλήρωµα.
2. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις
κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δηµοσίευση του
συµπληρώµατος, έχουν το δικαίωµα το οποίο πρέπει να ασκηθεί
εντός προθεσµίας η οποία δεν είναι µικρότερη από δύο εργάσιµες
ηµέρες από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, να αποσύρουν την
αποδοχή τους.
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∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Κοινοτικό πεδίο εφαρµογής της έγκρισης ενηµερωτικού
δελτίου
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, όταν προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
σε κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής, το
εγκεκριµένο από το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερωτικό δελτίο,
καθώς και οποιοδήποτε συµπλήρωµα, ισχύει για δηµόσια προσφορά
ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η αρµόδια αρχή κάθε κράτους
µέλους υποδοχής έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο
άρθρο 18. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής δεν
εφαρµόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για
ενηµερωτικά δελτία.
2.
Εάν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, προκύψουν σηµαντικά
νέα στοιχεία ή τεχνικά σφάλµατα ή ανακρίβειες µετά την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής απαιτεί η δηµοσίευση του συµπληρώµατος να εγκρίνεται
όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να εφιστά την προσοχή της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής στην ανάγκη κάθε
νέας πληροφορίας.
Άρθρο 18
Κοινοποίηση
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2. Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους καταγωγής, το
ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις
αρµόδιες αρχές αυτών των κρατών µελών είτε σε γλώσσα ευρέως
διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους υποδοχής µπορεί µόνο να ζητεί τη
µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες
γλώσσες του.
Για να µπορεί να εξετάζεται από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε
γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του
εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση.
3. Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται η
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα
αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής
και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές
κάθε κράτους µέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη
στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη,
του προσφέροντα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους υποδοχής δύναται µόνο να ζητεί τη µετάφραση
του αναφερόµενου στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περιληπτικού
σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες της.

1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ύστερα από
σχετική αίτηση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την κατάρτιση του ενηµερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εν λόγω αίτηση, ή εάν η αίτηση υποβάλλεται
από κοινού µε το σχέδιο ενηµερωτικού δελτίου, εντός µιας εργάσιµης ηµέρας µετά την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενηµερωτικό
δελτίο καταρτίσθηκε σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία καθώς και
αντίγραφο του εν λόγω ενηµερωτικού δελτίου. Ενδεχοµένως, η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τη µετάφραση του περιληπτικού
σηµειώµατος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του
προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενηµερωτικού
δελτίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για οποιοδήποτε
συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου.

4. Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, µη µετοχικών
κινητών αξιών µε ανά µονάδα ονοµαστική αξία τουλάχιστον
50 000 ευρώ, το ενηµερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα
αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής και
υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή
του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση,
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν
να περιλαµβάνεται στην εθνική τους νοµοθεσία η απαίτηση κατάρτισης περιληπτικού σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες
τους.

2.
Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και
3 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 19
Χρήση γλωσσών
1.
Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µόνο στο
κράτος µέλος καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε
γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής.

Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες
1. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής εκδοτών
που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα δύναται να
εγκρίνει ενηµερωτικό δελτίο για δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, το οποίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το εν λόγω ενηµερωτικό δελτίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από διεθνείς οργανώσεις
επιτροπών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων
δηµοσιότητας της IOSCO, και
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β) οι απαιτήσεις πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων πληροφόρησης χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα, είναι
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
2.
Όταν κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη
χώρα αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους
άλλου από το κράτος µέλος καταγωγής, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19.
3.
Για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ορίζοντας ότι µία τρίτη χώρα διασφαλίζει την ισοδυναµία των καταρτιζόµενων στη χώρα αυτή ενηµερωτικών δελτίων µε την παρούσα
οδηγία, µέσω του εθνικού της δικαίου, ή της εφαρµογής πρακτικών
ή διαδικασιών που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα καθορισθέντα από
διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων δηµοσιότητας της IOSCO.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
AΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 21
Εξουσίες
1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία κεντρική αρµόδια διοικητική
αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
που προβλέπει η παρούσα οδηγία καθώς και για τη διασφάλιση της
εφαρµογής των διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία.
Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί, εφόσον απαιτείται από το εθνικό
του δίκαιο, να ορίζει άλλες διοικητικές αρχές για την εφαρµογή
του κεφαλαίου ΙΙΙ.
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καθηκόντων να µη χρησιµοποιούνται κατά τρόπο αθέµιτο ή για να
παρεµποδισθεί ο ανταγωνισµός. Σε κάθε περίπτωση, την τελική
ευθύνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία
και µε τα ενδεχόµενα εκτελεστικά µέτρα καθώς και για την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου υπέχει η αρµόδια(-ες) αρχή(-ές) που
έχει(-ουν) ορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών µελών για κάθε ρύθµιση που αφορά ανάθεση
καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεκριµένων όρων που
διέπουν την ανάθεση.
3. Κάθε αρµόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Μια αρµόδια αρχή στην
οποία υποβάλλεται αίτηση έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου πρέπει
να έχει τουλάχιστον την εξουσία να:
α) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, να συµπεριλαµβάνουν στο ενηµερωτικό δελτίο συµπληρωµατικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·
β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από τα
πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·
γ) απαιτεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά
στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που
ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από τους
χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί
η διενέργεια της δηµόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, την παροχή πληροφοριών·
δ) αναστέλλει µία δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση για µέγιστο διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων
ηµερών εφάπαξ, εφόσον έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται
ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές είναι πλήρως ανεξάρτητες από όλους
τους φορείς της αγοράς.

ε) απαγορεύει ή αναστέλλει µία διαφήµιση προβολή για µέγιστο
διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων ηµερών εφάπαξ, εφόσον
έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας·

Σε περίπτωση που η δηµόσια προσφορά διενεργείται ή η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά επιδιώκεται σε κράτος
µέλος διαφορετικό του κράτους µέλους καταγωγής, µόνο η κεντρική αρµόδια διοικητική αρχή που έχει ορίσει κάθε κράτος µέλος,
δικαιούται να εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο.

στ) απαγορεύει µία δηµόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι
παραβιάζονται ή έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι,
ενδεχοµένως, παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή ή
αρχές τους την ανάθεση καθηκόντων. Με εξαίρεση την ανάθεση της
δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών
δελτίων και της κατάθεσης των ενηµερωτικών δελτίων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, κάθε ανάθεση καθηκόντων που συνδέεται µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα
εκτελεστικά της µέτρα αναθεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 31, έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2011.
Κάθε ανάθεση καθηκόντων σε άλλες οντότητες πλην των αρχών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο
τρόπο που καθορίζει τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν
και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να εκτελούνται.
Οι εν λόγω όροι συµπεριλαµβάνουν ρήτρα που υποχρεώνει την εν
λόγω οντότητα να δρα και να είναι οργανωµένη κατά τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων και οι πληροφορίες
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέµενων

ζ) αναστέλλει, ή να ζητεί από τις σχετικές οργανωµένες αγορές να
αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά για
µέγιστο διάστηµα δέκα διαδοχικών εργάσιµων ηµερών, εφάπαξ
εφόσον έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
η) απαγορεύει τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εφόσον
διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
θ) γνωστοποιεί ότι συγκεκριµένος εκδότης αδυνατεί να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.
Εφόσον το κρίνει απαραίτητο δυνάµει του εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρµόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα στοιχεία
δ) έως η).
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α) απαιτούν από τον εκδότη τη γνωστοποίηση κάθε σηµαντικής
πληροφορίας που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίµηση των
κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο εισαγωγής προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η οµαλή λειτουργία
της αγοράς·

κράτη µέλη προκειµένου να εξασφαλίζονται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων τόπων διαπραγµάτευσης καθώς και η
προστασία των επενδυτών. Όταν κρίνεται απαραίτητο, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη συνδροµή
της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής από τη στιγµή
που αρχίζει ο διεξοδικός έλεγχος της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά
νέα ή σπάνια είδη κινητών αξιών. Η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής δύναται να ζητεί πληροφορίες από την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής για οποιαδήποτε στοιχεία τα
οποία αφορούν ειδικά τη σχετική αγορά.

β) αναστέλλουν, ή να ζητούν από τις σχετικές οργανωµένες αγορές
να αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση των κινητών αξιών εφόσον,
κατά την άποψή τους, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια που
η διαπραγµάτευση ενδέχεται να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των επενδυτών·

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21, οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών µπορούν να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µε παράγοντες
οργανωµένων αγορών, οσάκις απαιτείται, και ιδίως να αποφασίζουν
να αναστείλουν ή να ζητήσουν από µια οργανωµένη αγορά να αναστείλει ή να απαγορεύσει τη διαπραγµάτευση.

4.
Η αρµόδια αρχή ή αρχές, εφόσον οι κινητές αξίες έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, έχουν
επίσης την εξουσία να:

γ) διασφαλίζουν ότι οι εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές συµµορφούνται προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
102 και 103 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και ότι παρέχονται ισοδύναµες πληροφορίες στους επενδυτές και χορηγείται ισοδύναµη µεταχείριση από τον εκδότη σε όλους τους κατόχους
κινητών αξιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, σε όλα τα
κράτη µέλη στα οποία πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά ή
εισάγονται οι κινητές αξίες προς διαπραγµάτευση·
δ) πραγµατοποιούν επιτόπου επιθεωρήσεις στην επικράτειά τους,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, προκειµένου να επιβεβαιώνουν τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και µε τα
εκτελεστικά µέτρα της. Όπου αυτό απαιτείται δυνάµει του
εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή ή αρχές µπορούν να κάνουν
χρήση αυτής της εξουσίας µέσω αίτησης στην αρµόδια δικαστική αρχή ή/και σε συνεργασία µε άλλες αρχές.
5.
Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
δυνατότητας ενός κράτους µέλους να προβλέπει ξεχωριστές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη,
για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω
κράτος µέλος.

Άρθρο 22
Επαγγελµατικό απόρρητο και συνεργασία µεταξύ αρχών
1.
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει
για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την
αρµόδια αρχή και για οιαδήποτε οντότητα στην οποία οι αρµόδιες
αρχές έχουν ενδεχοµένως εκχωρήσει την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων. Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο δεν µπορούν να γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από νοµοθετικές διατάξεις.
2.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ
τους κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της
αποστολής τους και κάνουν χρήση των εξουσιών τους. Οι αρµόδιες
αρχές παρέχουν συνδροµή στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών
µελών. Ιδίως, οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και
συνεργάζονται εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές καταγωγής λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών
αξιών του, ή στις περιπτώσεις στις οποίες η έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου µεταβιβάζεται στην αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 5. Συνεργάζονται
επίσης εκ του σύνεγγυς όταν απαιτείται αναστολή ή απαγόρευση
της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση κινητών αξιών σε διάφορα

3. Η παράγραφος 1 δεν παρεµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι ανταλλασσόµενες
πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελµατικού
απόρρητου, το οποίο οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στις αρµόδιες αρχές που λαµβάνουν αυτές
τις πληροφορίες.
Άρθρο 23
Προληπτικά µέτρα
1. Όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιφορτισµένα µε τη δηµόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης,
λόγω του ότι οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις
γνώση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής.
2. Εάν, παρά τα ληφθέντα µέτρα εκ µέρους της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των
µέτρων αυτών, ο εκδότης ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο οποίο
έχει ανατεθεί η δηµόσια προσφορά, εξακολουθούν να παραβιάζουν
τις οικείες νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα δέοντα
µέτρα για την προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή ενηµερώνεται,
το συντοµότερο δυνατό, για τη λήψη των µέτρων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 24
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή
κινητών αξιών, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ
(εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι τα
εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6
της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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3. Στο άρθρο 108 παράγραφος 2 στοιχείο α), η φράση «για τους
όρους κατάρτισης, ελέγχου και διαδόσεως του ενηµερωτικού
δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή των
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών», διαγράφεται.
4. Το παράρτηµα I διαγράφεται.

4.
Με την επιφύλαξη των ήδη ληφθέντων εκτελεστικών µέτρων,
κατά τη λήξη της τετραετούς περιόδου που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεών της σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο δύνανται να ανανεώνουν την ισχύ των εν λόγω διατάξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης
και, για το σκοπό αυτό, επανεξετάζουν τις διατάξεις αυτές πριν από
τη λήξη της τετραετούς περιόδου.

Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που
καθορίζεται στο άρθρο 29. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα
οδηγία θεωρούνται παραποµπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 25

Άρθρο 29

Κυρώσεις

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις και χωρίς να θίγεται το εθνικό τους
καθεστώς περί αστικής ευθύνης, τα κράτη µέλη µεριµνούν, σε συµφωνία µε το εθνικό τους δίκαιο, για τη δυνατότητα λήψης των
κατάλληλων διοικητικών µέτρων ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κατά των υπευθύνων προσώπων, σε περίπτωση που οι θεσπισθείσες
διατάξεις κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν είναι
σύµφωνες µε αυτή. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα αυτά
να είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2005. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται
από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.

2.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην αρµόδια αρχή τη δυνατότητα
να γνωστοποιεί δηµόσια τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλει για
παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η γνωστοποίηση των κυρώσεων αυτών µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει
δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.

Άρθρο 30

Άρθρο 26
Ένδικα µέσα
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι λαµβανόµενες αποφάσεις βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης ένδικων µέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
METABATIKEΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κατάργηση

Μεταβατική διάταξη
1. Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα και των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά επιλέγουν, την αρµόδια αρχή τους σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) σηµείο iii) και κοινοποιούν την απόφασή τους στην αρµόδια αρχή του επιλεγέντος
κράτους µέλους έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, τα κράτη µέλη που έκαναν
χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 5 στοιχείο α) της οδηγίας 89/
298/ΕΟΚ, µπορούν να συνεχίζουν να επιτρέπουν σε πιστωτικά ιδρύµατα ή σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ισοδύναµα µε πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 2
σηµείο i) της παρούσας οδηγίας, να προσφέρουν οµολογίες ή άλλες
ισοδύναµες µε οµολογίες µεταβιβάσιµες κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη στην επικράτεια τους για πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας πρέπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο 21
παράγραφος 1, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις
Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 29, η οδηγία
2001/34/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Τα άρθρα 3, 20 έως 41, 98 έως 101, 104 και το άρθρο 108
παράγραφος 2 στοιχείο γ) σηµείο ii), διαγράφονται.
2. Στο άρθρο 107 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται.

Άρθρο 31
Αναθεώρηση
Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις
για την αναθεώρησή της.
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Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 33
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 4 Νοεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
I.

Περιληπτικό σηµείωµα
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικότερες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό
δελτίο, καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των
ελεγκτών
Β.

Στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα

Γ.

Βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου

∆.

Πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Ε.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
— τάσεις

ΣΤ. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Ζ. Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Η. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
Θ. Λεπτοµέρειες
— για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού

II.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και
των ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον
έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

III.

Στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
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Βασικές πληροφορίες
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
∆. Παράγοντες κινδύνου

V.

Πληροφορίες για την εταιρεία
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης αυτού του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

VI.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και
τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά στο µέλλον
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
∆. Τάσεις

VII. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα επίπεδα
αµοιβών τους καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
VIII. Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές, είναι προς
το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων
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Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές για την
κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθορίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές

X.

Λεπτοµέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆.

Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
XI.

Πρόσθετες πληροφορίες
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Σηµαντικές συµβάσεις

∆.

Συναλλαγµατικοί έλεγχοι

Ε.

Φορολογία

ΣΤ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
Ζ. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Η. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
Θ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
I.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και
των ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

II.

Βασικές πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Παράγοντες κινδύνου

III.

Πληροφορίες για την εταιρεία
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

IV.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και
τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά στο µέλλον
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
∆. Τάσεις

V.

Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα επίπεδα
αµοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
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Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς
το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων

VII. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές για την
κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές
VIII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ

Σηµαντικές συµβάσεις

∆.

Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων

Ε.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες
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L 345/88

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
I.

Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των
ελεγκτών
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

II. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
III. Βασικές πληροφορίες για τον εκδότη
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή
στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Β. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
Γ. Παράγοντες κινδύνου
IV. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία µε εµπειρογνώµονες ή συµβούλους απασχολούµενους σε µη µόνιµη βάση.
V. Λεπτοµέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆.

Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
VI. Πρόσθετες πληροφορίες
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Συναλλαγµατικοί έλεγχοι
Β. Φορολογία
Γ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
∆. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Ε. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο,
καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των ελεγκτών
— στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
— βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου
— πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
— εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίες και άδειες εκµετάλλευσης κ.λπ.
— τάσεις
— µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
— κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
— χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
— λεπτοµέρειες για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— αγορές
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
— Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού

L 345/89
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Μεταξύ των κύριων στόχων της εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς συγκαταλέγεται η δηµιουργία όρων για την
ανάπτυξη υπηρεσιών κοινοτικής κλίµακας. Οι πληροφορίες
του δηµόσιου τοµέα είναι σηµαντική πρώτη ύλη για
προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου και θα
καταστούν ακόµα σηµαντικότερος πόρος περιεχοµένου ενόψει της εξέλιξης των ασύρµατων υπηρεσιών περιεχοµένου.
Στο πλαίσιο αυτό ουσιαστική σηµασία θα έχει και η ευρεία
διασυνοριακή γεωγραφική κάλυψη. Οι ευρύτερες δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν το δυναµικό του και
να συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης.

(6)

Οι κανόνες και οι πρακτικές των κρατών µελών όσον αφορά
την εκµετάλλευση πληροφοριακών πόρων του δηµόσιου
τοµέα παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες συνιστούν φραγµούς για την πλήρη εκµετάλλευση του οικονοµικού δυναµικού του καίριου αυτού πληροφοριακού πόρου.
Η παραδοσιακή πρακτική των φορέων του δηµόσιου τοµέα
κατά την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
έχει διαµορφωθεί κατά πολύ διαφορετικό τρόπο. Τούτο θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτευχθεί ελάχιστος βαθµός εναρµόνισης των εθνικών κανόνων
και πρακτικών όσον αφορά την περαιτέρω χρήση εγγράφων
του δηµόσιου τοµέα, σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές
εθνικών κανονισµών και πρακτικών ή η απουσία σαφήνειας
παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της κοινωνίας της
πληροφορίας στην Κοινότητα.

(7)

Εξάλλου, χωρίς την ελάχιστη εναρµόνιση σε κοινοτικό
επίπεδο, οι νοµοθετικές δραστηριότητες σε εθνική κλίµακα,
που έχουν ήδη δροµολογηθεί σε σειρά κρατών µελών ώστε
να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, ενδέχεται
να καταλήξουν σε ακόµη πιο σηµαντικές διαφορές. Ο αντίκτυπος από τις νοµοθετικές αυτές διαφορές και αβεβαιότητες θα καταστεί σηµαντικότερος µε την περαιτέρω εξέλιξη
της κοινωνίας της πληροφορίας, που έχει ήδη συµβάλει σε
µεγάλο βαθµό στην αύξηση της διασυνοριακής εκµετάλλευσης πληροφοριών.

(8)

Χρειάζεται η δηµιουργία γενικού πλαισίου όσον αφορά τους
όρους περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου
τοµέα, για την εξασφάλιση δίκαιων, αναλογικών και ισότιµων
όρων περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα συλλέγουν, παράγουν, αναπαράγουν
και διαδίδουν έγγραφα προκειµένου να εκπληρώνουν τη
δηµόσια αποστολή τους. Η χρήση των εγγράφων αυτών για
άλλους λόγους αποτελεί περαιτέρω χρήση. Οι πολιτικές των
κρατών µελών είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα ελάχιστα
πρότυπα που καθιερώνονται µε την παρούσα οδηγία, επιτρέποντας έτσι την πιο εκτεταµένη περαιτέρω χρήση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς
και την καθιέρωση συστήµατος που θα αποτρέπει τις
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. Η
εναρµόνιση των κανόνων και πρακτικών στα κράτη µέλη,
που αφορούν την εκµετάλλευση πληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα, συµβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(2)

Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη στην Κοινότητα, µεταξύ άλλων, παρέχοντας στους πολίτες δυνατότητες για νέους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και απόκτησής
της.

(3)

Το ψηφιακό περιεχόµενο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην εξέλιξη αυτή. Η παραγωγή περιεχοµένου συνέβαλε και
συνεχίζει να συµβάλλει σε ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη. Οι περισσότερες από αυτές τις
θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν σε µικρές αναδυόµενες
εταιρείες.

(4)

Ο δηµόσιος τοµέας συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και διαδίδει ευρύ φάσµα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας, όπως πληροφορίες κοινωνικής, οικονοµικής και γεωγραφικής φύσεως, πληροφορίες µετεωρολογικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων, πληροφορίες για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και εκπαίδευση.

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

ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002, σ. 382.
ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 25.
ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 38.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 (ΕΕ C 159 Ε της 8.7.2003, σ. 1)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003.

31.12.2003
(9)
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Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει την υποχρέωση έγκρισης
της περαιτέρω χρήσης εγγράφων. Η απόφαση για έγκριση ή
µη της περαιτέρω χρήσης εναπόκειται στο οικείο κράτος
µέλος ή φορέα του δηµοσίου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει
να εφαρµόζεται σε έγγραφα τα οποία καθίστανται προσιτά
για περαιτέρω χρήση όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
χορηγούν σχετικές άδειες, πωλούν, διαδίδουν, ανταλλάσσουν
ή διαθέτουν πληροφορίες. Προκειµένου να αποφεύγονται οι
διεπιδοτήσεις, η περαιτέρω χρήση θα πρέπει να περιλαµβάνει
τη µεταγενέστερη χρήση των εγγράφων στα πλαίσια του
αυτού φορέα για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο της δηµόσιας αποστολής. Οι δραστηριότητες που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής περιλαµβάνουν κατά γενικό κανόνα την παροχή εγγράφων που παράγονται και χρεώνονται σε αποκλειστικώς εµπορική βάση και
τα οποία βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε άλλα έγγραφα στην
αγορά. Ο ορισµός του «εγγράφου» δεν αποσκοπεί στην
κάλυψη των προγραµµάτων υπολογιστών. Η οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα καθεστώτα πρόσβασης στα κράτη µέλη
και δεν µεταβάλλει τους εθνικούς κανόνες για την πρόσβαση
σε έγγραφα. ∆εν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
πολίτες ή επιχειρήσεις µπορούν, βάσει του οικείου καθεστώτος πρόσβασης, να λάβουν έγγραφο µόνον εάν είναι σε θέση
να αποδείξουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον. Σε κοινοτικό επίπεδο, το άρθρο 41 (δικαίωµα στη χρηστή διοίκηση)
και το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν σε κάθε πολίτη της
Ένωσης ή σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος, δικαίωµα
πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να διαθέτουν προς
περαιτέρω χρήση οιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην
κατοχή τους. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να
προωθούν και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων των επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, σε εκείνες τις περιπτώσεις στις
οποίες ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει το δικαίωµα να
επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους.

(10)

Οι ορισµοί του «φορέα του δηµόσιου τοµέα» και του «οργανισµού δηµοσίου δικαίου» λαµβάνονται από τις οδηγίες περί
δηµοσίων συµβάσεων [92/50/ΕΟΚ (1), 93/36/ΕΟΚ (2), 93/
37/ΕΟΚ (3) και 98/4/ΕΚ (4)]. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις δεν
καλύπτονται από τους ορισµούς αυτούς.

(11)

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη γενική έννοια του όρου
«έγγραφο» σύµφωνα µε τις εξελίξεις της κοινωνίας της
πληροφορίας. Ο ορισµός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση
πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών —και κάθε συλλογή
τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών— σε οποιοδήποτε µέσο (γραπτώς σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή ή ως
ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή), που έχουν
στην κατοχή τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Ως έγγραφα
που βρίσκονται στην κατοχή ενός φορέα του δηµόσιου
τοµέα νοούνται τα έγγραφα, την περαιτέρω χρήση των
οποίων έχει δικαίωµα να επιτρέψει ο φορέας του δηµοσίου
τοµέα.

(1) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285 της
29.10.2001, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.
(3) ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.
(4) ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1.
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Ο χρόνος απόκρισης σε αιτήµατα για περαιτέρω χρήση
εγγράφων θα πρέπει να είναι εύλογος και να συµβαδίζει µε
το χρόνο απόκρισης σε αιτήµατα πρόσβασης στα έγγραφα
σύµφωνα µε τα οικεία καθεστώτα πρόσβασης. Εύλογα χρονικά περιθώρια σε ολόκληρη την Ένωση θα προαγάγουν τη
δηµιουργία νέων συλλογικών πληροφοριακών προϊόντων και
υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν χορηγείται
έγκριση για περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκµετάλλευση ολόκληρου
του οικονοµικού δυναµικού τους. Τούτο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό όταν πρόκειται για δυναµικό περιεχόµενο (π.χ.
στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία) η οικονοµική αξία
του οποίου εξαρτάται από το αν οι πληροφορίες είναι
αµέσως διαθέσιµες και από το πόσο τακτικά ενηµερώνονται.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης άδειας, η έγκαιρη διάθεση
των εγγράφων µπορεί να περιλαµβάνεται στους όρους της
άδειας.

(13)

Οι δυνατότητες για περαιτέρω χρήση µπορούν να βελτιωθούν περιορίζοντας την ανάγκη να µετατραπούν τα επί
χάρτου έγγραφα σε ψηφιακά ή την ανάγκη επέµβασης σε
ψηφιακά αρχεία ώστε να καταστούν αµοιβαία συµβατά.
Εποµένως, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν
τα έγγραφα υπό οιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή
γλώσσα, µε ηλεκτρονικά µέσα όποτε αυτό είναι δυνατό και
ενδεδειγµένο. Οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να αντιµετωπίζουν θετικά τα αιτήµατα για τη χορήγηση αποσπάσµατος υφιστάµενου εγγράφου όταν η ικανοποίηση τέτοιου
αιτήµατος συνεπάγεται µόνον έναν απλό χειρισµό. Ωστόσο,
οι φορείς του δηµοσίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωµένοι
να παρέχουν αποσπάσµατα εγγράφων όταν αυτό απαιτεί
δυσανάλογη προσπάθεια. Για τη διευκόλυνση της περαιτέρω
χρήσης, οι φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να διαθέτουν τα
δικά τους έγγραφα σε µορφότυπο ο οποίος, εφόσον είναι
δυνατό και σκόπιµο, δεν θα εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου λογισµικού. Όπου είναι δυνατό και σκόπιµο, οι
φορείς του δηµοσίου θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις
δυνατότητες για περαιτέρω χρήση εγγράφων από και για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

(14)

Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το συνολικό κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων καθώς και ένα
εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, των αναγκών αυτοχρηµατοδότησης του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η παραγωγή περιλαµβάνει τη δηµιουργία και την ταξινόµηση, η
διάδοση, δε, δύναται επίσης να περιλαµβάνει υποστήριξη
χρηστών. Η ανάκτηση των δαπανών, µαζί µε εύλογο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, το οποίο συµφωνεί µε τις
εφαρµοστέες λογιστικές αρχές και µε τη σχετική µέθοδο
υπολογισµού κόστους του οικείου φορέα του δηµόσιου
τοµέα, συνιστά ανώτατο όριο για τα τέλη, καθώς θα πρέπει
να αποκλείονται υπερβολικές τιµές. Το ανώτατο όριο για τα
τέλη που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία δεν θίγει το
δικαίωµα των κρατών µελών ή του δηµόσιου τοµέα να
επιβάλλουν χαµηλότερα ή καθόλου τέλη, τα δε κράτη µέλη
καλούνται να ενθαρρύνουν τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
να διαθέτουν τα έγγραφα µε χρέωση που δεν υπερβαίνει το
οριακό κόστος αναπαραγωγής και διάδοσης των εγγράφων.
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Η εξασφάλιση σαφών και διαθέσιµων στο κοινό όρων και
προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δηµόσιου
τοµέα, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγοράς
πληροφοριών σε κοινοτική κλίµακα. Κατά συνέπεια, όλοι οι
ισχύοντες όροι θα πρέπει να είναι σαφείς σε όλους τους
ενδιαφερόµενους για περαιτέρω χρήση εγγράφων. Τα κράτη
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ευρετηρίων
των διαθέσιµων εγγράφων, τα οποία να διατίθενται ηλεκτρονικά (on line), όταν αυτό ενδείκνυται, ούτως ώστε να προωθούνται και να διευκολύνονται οι αιτήσεις για περαιτέρω
χρήση. Οι αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση θα
πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα
που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ιδίως για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
που ενδέχεται να µην είναι εξοικειωµένες µε τις αλληλοεπιδράσεις µε φορείς του δηµοσίου τοµέα άλλων κρατών
µελών και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήµατα.

Η δηµοσιοποίηση όλων των εγγράφων τα οποία είναι κατά
κανόνα διαθέσιµα και τα οποία έχει στην κατοχή του ο
δηµόσιος τοµέας —όχι µόνο πολιτικού, αλλά και νοµικού
και διοικητικού χαρακτήρα— αποτελεί θεµελιώδες µέσο
διεύρυνσης του δικαιώµατος στη γνώση, που συνιστά θεµελιώδη αρχή της δηµοκρατίας. Ο στόχος αυτός ισχύει για
όλα τα θεσµικά όργανα κάθε επιπέδου, τοπικού, εθνικού ή
διεθνούς.

(17)

Σε ορισµένες περιπτώσεις η περαιτέρω χρήση των εγγράφων
θα γίνεται χωρίς σχετική αδειοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις
θα χορηγείται άδεια µε την οποία θα επιβάλλονται όροι για
την περαιτέρω χρήση εκ µέρους του αδειολήπτη, η οποία θα
καλύπτει θέµατα όπως η ευθύνη, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση µη αλλοίωσης και η αναφορά της πηγής.
Εάν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χορηγούν άδειες για την
περαιτέρω χρήση εγγράφων, οι όροι της αδειοδότησης θα
πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Οι τυποποιηµένες
άδειες που διατίθενται ηλεκτρονικά (on line) µπορούν
επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο εν προκειµένω.
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν για τη
διαθεσιµότητα τυποποιηµένων αδειών.

(18)

Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή αποφασίζει να µη διαθέτει πλέον ορισµένα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση ή να
σταµατήσει την ενηµέρωσή τους, θα πρέπει να δηµοσιοποιεί
τις αποφάσεις αυτές το συντοµότερο, ει δυνατόν, µε ηλεκτρονικά µέσα.

(19)

Οι όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να µην εισάγουν
δυσµενείς διακρίσεις για συγκρίσιµες κατηγορίες περαιτέρω
χρήσης. Τούτο δεν θα πρέπει, για παράδειγµα, να εµποδίζει
τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ φορέων του
δηµόσιου τοµέα κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής
τους, έστω και εάν άλλοι ενδιαφερόµενοι χρεώνονται για την
περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων. Τούτο δεν θα πρέπει
επίσης να εµποδίζει τη θέσπιση διαφοροποιηµένης πολιτικής
τελών για εµπορική και µη εµπορική περαιτέρω χρήση.
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(20)

Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να σέβονται τους
κανόνες του ανταγωνισµού όταν καθορίζουν τις αρχές για
την περαιτέρω χρήση εγγράφων, αποφεύγοντας κατά το
δυνατόν τις αποκλειστικές συµφωνίες µε ιδιώτες εταίρους.
Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το γενικό
οικονοµικό συµφέρον, ενδέχεται ενίοτε να απαιτηθεί αποκλειστικό δικαίωµα για περαιτέρω χρήση εγγράφων του
δηµόσιου τοµέα. Τούτο ενδέχεται να συµβεί σε περίπτωση
που κανένας εµπορικός εκδότης δεν θα δηµοσίευε τις
πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωµα.

(21)

Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας προσωπικών
δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών (1).

(22)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας τρίτων. Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο όρος
«δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» αναφέρεται µόνον
στην πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα
(περιλαµβανοµένων των sui generis µορφών προστασίας). Η
παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, καταχωρισµένα σχέδια και εµπορικά
σήµατα. Η οδηγία δεν επηρεάζει υφιστάµενα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας φορέων του δηµόσιου τοµέα, ούτε
περιορίζει την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων κατ' ουδένα
τρόπο πέραν των ορίων που τίθενται µε την παρούσα
οδηγία. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα
οδηγία θα πρέπει να ισχύουν µόνον στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις διεθνών συµφωνιών για την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ιδίως της
σύµβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών
και καλλιτεχνικών έργων («σύµβαση της Βέρνης») και της
συµφωνίας για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον
τοµέα του εµπορίου («συµφωνία TRIPS»). Ωστόσο οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας τους κατά τρόπον που να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση.

(23)

Η ύπαρξη µέσων που βοηθούν τους ενδεχόµενους χρήστες
να εντοπίζουν τα διατιθέµενα για περαιτέρω χρήση έγγραφα,
καθώς και τους όρους για τη χρήση αυτή, µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά τη διασυνοριακή χρήση των εγγράφων του
δηµοσίου τοµέα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει εποµένως να
εξασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα πρακτικά
µέτρα που βοηθούν τους χρήστες στην αναζήτηση των
διαθέσιµων προς περαιτέρω χρήση εγγράφων. Παραδείγµατα
τέτοιων πρακτικών µέτρων αποτελούν οι κατάλογοι, µε κατά
προτίµηση ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων (εγγράφων που χρησιµοποιούνται ή που µπορεί να
χρησιµοποιηθούν εκτενώς) και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2001/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του
δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων
στην κοινωνία της πληροφορίας (1) και την οδηγία 96/9/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των
βάσεων δεδοµένων (2). Καθορίζει τους όρους υπό τους
οποίους οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να ασκούν
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τους στην εσωτερική
αγορά πληροφοριών όταν επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση
εγγράφων.
∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η
διευκόλυνση της δηµιουργίας, σε κοινοτική κλίµακα, πληροφοριακών προϊόντων ή υπηρεσιών που βασίζονται σε
έγγραφα του δηµόσιου τοµέα, η ενίσχυση αποτελεσµατικής
διασυνοριακής χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα από
ιδιωτικές εταιρείες για πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και ο περιορισµός των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην κοινοτική αγορά δεν µπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και, συνεπώς,
µπορούν, λόγω του εγγενώς κοινοτικού χαρακτήρα του
πεδίου εφαρµογής και των επιπτώσεων της εν λόγω δράσης,
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η
παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτύχει µια στοιχειώδη εναρµόνιση, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω αποκλίσεις µεταξύ
των κρατών µελών στη διεκπεραίωση θεµάτων περαιτέρω
χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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γ) σε έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάµει των
καθεστώτων πρόσβασης που ισχύουν στα κράτη µέλη, µεταξύ
άλλων, ιδίως για λόγους:
— προστασίας της εθνικής ασφάλειας (π.χ. ασφάλεια του
κράτους), άµυνας ή δηµόσιας ασφάλειας,
— στατιστικού ή εµπορικού απορρήτου·
δ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων
φορέων ή των θυγατρικών τους µε σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής δηµόσιας υπηρεσίας·
ε) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυµάτων, όπως σχολεία, πανεπιστήµια, αρχεία,
βιβλιοθήκες και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως των οργανισµών διαβίβασης αποτελεσµάτων
ερευνών·
στ) σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυµάτων, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ορχήστρες, λυρικές
σκηνές, χοροδράµατα και θέατρα.
3. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στα υφιστάµενα στα κράτη µέλη
καθεστώτα πρόσβασης και δεν θίγει τα καθεστώτα αυτά. Η παρούσα
οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες ή
επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν συγκεκριµένο συµφέρον δυνάµει του καθεστώτος πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα.
4. Η παρούσα οδηγία αφήνει ανέπαφο και ουδόλως θίγει το
επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων βάσει των διατάξεων του κοινοτικού
και του εθνικού δικαίου και ιδίως δεν µεταβάλλει τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.
5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε την παρούσα οδηγία
ισχύουν µόνον στο βαθµό που συνάδουν µε τις διατάξεις διεθνών
συµφωνιών σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύµβαση της Βέρνης και προς τη
συµφωνία TRIPS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ορισµοί

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

1.
Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται στοιχειώδης δέσµη
κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση και τους πρακτικούς
τρόπους για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης υφιστάµενων
εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου
τοµέα των κρατών µελών.

1. Ως «φορείς του δηµόσιου τοµέα»: νοούνται οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι
ενώσεις οι σχηµατιζόµενες από µία ή περισσότερες από τις αρχές
αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) σε έγγραφα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που
δεν εµπίπτει στη δηµόσια αποστολή των οικείων φορέων του
δηµόσιου τοµέα όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία ή από άλλους
δεσµευτικούς κανόνες στο κράτος µέλος, ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, όπως ορίζεται σύµφωνα µε την κοινή
διοικητική πρακτική στο εν λόγω κράτος µέλος·
β) σε έγγραφα για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας·
(1) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(2) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.

2. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου»: νοείται κάθε οργανισµός:
α) που έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη
αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή
εµπορικό χαρακτήρα, και
β) που έχει νοµική προσωπικότητα, και
γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηµατοδοτείται κατά
κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές
αρχές ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου· είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω· είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου
περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος,
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου.
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3. Ως «έγγραφο»: νοείται:
α) κάθε περιεχόµενο, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιηθέν υπόθεµα (γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο υπό ηλεκτρονική
µορφή ή µε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·
β) κάθε τµήµα τέτοιου περιεχοµένου.
4. Ως «περαιτέρω χρήση»: νοείται η χρήση, από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δηµόσιου τοµέα, για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς,
εκτός του αρχικού σκοπού στα πλαίσια της δηµόσιας αποστολής
για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Η ανταλλαγή εγγράφων
µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα αποκλειστικά και µόνο
κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής τους δεν συνιστά
περαιτέρω χρήση.
5. Ως «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: νοούνται τα δεδοµένα
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
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3. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης
βάσει των συναφών διατάξεων του καθεστώτος πρόσβασης του
οικείου κράτους µέλους, ή των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ή του άρθρου 3. Σε περίπτωση που
η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο β), ο φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν
είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο
φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει λάβει το σχετικό υλικό.
4. Κάθε απορριπτική απόφαση περιλαµβάνει αναφορά στα ένδικα
βοηθήµατα, σε περίπτωση που ο αιτών επιθυµεί να προσφύγει κατά
της απόφασης.
5. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που καλύπτονται από το
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Γενική αρχή
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν επιτρέπεται η περαιτέρω
χρήση εγγράφων τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δηµόσιου τοµέα, τα έγγραφα αυτά να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα
για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται µε ηλεκτρονικά µέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 5
∆ιαθέσιµοι µορφότυποι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για την επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω
χρήσης
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, τα αιτήµατα
περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση
στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική
προσφορά τους προς τον αιτούντα σε εύλογο χρόνο που συνάδει
µε τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα για την επεξεργασία των
αιτηµάτων πρόσβασης στα έγγραφα.
2.
Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί χρονικά περιθώρια ή
άλλοι κανόνες που να ρυθµίζουν την έγκαιρη παροχή των εγγράφων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται την αίτηση και
παραδίδουν τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα ή,
εφόσον χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους
προς τον αιτούντα το πολύ εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την
παραλαβή της αίτησης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό είναι δυνατόν να
παρατείνεται κατά είκοσι εργάσιµες επιπλέον ηµέρες για τις µεγάλης
κλίµακας ή τις περίπλοκες αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στον αιτούντα, εντός τριών εβδοµάδων µετά την αρχική
αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία
της.

1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφά τους
υπό οποιαδήποτε προϋφιστάµενη µορφή ή γλώσσα, µε ηλεκτρονικά
µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Τούτο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να δηµιουργούν ή να προσαρµόζουν τα έγγραφα ώστε να ανταποκρίνονται στο
αίτηµα παροχής τους, ούτε την υποχρέωση να παρέχουν αποσπάσµατα εγγράφων, όταν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια
που υπερβαίνει έναν απλό χειρισµό.
2. Βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν µπορεί να απαιτηθεί από
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να συνεχίσουν την παραγωγή συγκεκριµένου τύπου εγγράφων για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης
των εν λόγω εγγράφων από οργανισµό του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 6
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
Εφόσον χρεώνονται τέλη, το συνολικό έσοδο από την παροχή και
την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων δεν υπερβαίνει
το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής
τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης.
Τα τέλη θα πρέπει να βασίζονται στο κόστος που προκύπτει κατά
τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και υπολογίζονται
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους
φορείς του δηµόσιου τοµέα.

31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 7
∆ιαφάνεια
Οι τυχόν όροι και πάγια τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
τα οποία βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα προκαθορίζονται και δηµοσιεύονται, µε ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτό
είναι δυνατό και ενδεδειγµένο. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, ο φορέας του δηµοσίου αναφέρει τη βάση υπολογισµού για
το δηµοσιευόµενο τέλος. Ο οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα
αναφέρει επίσης τους παράγοντες που θα λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό των τελών στις ιδιότυπες περιπτώσεις. Οι φορείς
του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα για
περαιτέρω χρήση να ενηµερώνονται σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα που µπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Άρθρο 8
Άδειες
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα δύνανται να επιτρέπουν την
άνευ όρων περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να επιβάλλουν όρους,
ενδεχοµένως µέσω αδειοδότησης, για σχετικά θέµατα. Οι όροι αυτοί
δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και
δεν χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του ανταγωνισµού.
2.
Στα κράτη µέλη όπου χρησιµοποιούνται άδειες, τα κράτη
µέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε ψηφιακή µορφή και µε δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, τυποποιηµένες άδειες για
την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίες
είναι δυνατόν να προσαρµόζονται προκειµένου να αντιµετωπίζονται
ειδικότερες αιτήσεις αδειοδότησης. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν
όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να χρησιµοποιούν τις
τυποποιηµένες άδειες.
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2. Εάν τα έγγραφα χρησιµοποιούνται περαιτέρω από φορέα του
δηµόσιου τοµέα ως αρχικό υλικό για τις εµπορικές δραστηριότητές
του που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της δηµόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες παρέχονται µε τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους
άλλους χρήστες.

Άρθρο 11
Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθµίσεων
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους
δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόµα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντες της αγοράς εκµεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέµενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συµβάσεις
ή άλλες ρυθµίσεις µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα που
κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεµελιώνουν αποκλειστικά
δικαιώµατα.
2. Ωστόσο, όπου είναι απαραίτητο ένα αποκλειστικό δικαίωµα
για την παροχή υπηρεσίας δηµόσιου συµφέροντος, η βασιµότητα
του λόγου για τη χορήγησή του υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση, και, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον κάθε τριετία. Οι
αποκλειστικές ρυθµίσεις που καθορίζονται µετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας είναι διαφανείς και δηµοσιοποιούνται.
3. Οι υφιστάµενες αποκλειστικές ρυθµίσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 παύουν
να ισχύουν στο τέλος της σύµβασης ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Πρακτικά µέτρα

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα
πρακτικά µέτρα που διευκολύνουν την αναζήτηση διαθέσιµων προς
περαιτέρω χρήση εγγράφων, όπως οι κατάλογοι, µε κατά προτίµηση
ηλεκτρονική πρόσβαση, των κυριότερων εγγράφων και οι ιστοσελίδες που συνδέονται µε αποκεντρωµένους καταλόγους.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2005. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 13
Άρθρο 10
Αποφυγή διακρίσεων
1.
Όλοι οι επιβαλλόµενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν διακρίσεις µεταξύ συγκρίσιµων κατηγοριών
περαιτέρω χρήσης.

Επανεξέταση
1. Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Ιουλίου 2008 και κοινοποιεί
τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης αυτής, µαζί µε τυχόν προτάσεις
για τροποποιήσεις της οδηγίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο.
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2.
Αντικείµενο της επανεξέτασης είναι ιδίως το πεδίο εφαρµογής
και ο αντίκτυπος της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένου του
βαθµού αύξησης της περαιτέρω χρήσης των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, των συνεπειών της εφαρµογής των αρχών που διέπουν
τη χρέωση και της περαιτέρω χρήσης επίσηµων εγγράφων νοµοθετικής και διοικητικής φύσεως, καθώς και οι περαιτέρω δυνατότητες
βελτίωσης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και η
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας περιεχοµένου.

31.12.2003
Άρθρο 15
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

31.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/97

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
γίας αυτής, ώστε να καλύπτονται και οι κίνδυνοι που απορρέουν από εργασίες αποθήκευσης και επεξεργασίας στα
πλαίσια εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

(4)

Η πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιοµηχανίας µπορεί να αποτελέσει κατάλληλο
πλαίσιο για τη θέσπιση µέτρων που αφορούν τις εγκατα
στάσεις διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες ενέχουν κίνδυνο
ατυχήµατος αλλά δεν καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία.

(5)

Το ατύχηµα µε τα πυροτεχνήµατα στην πόλη Enschede της
Ολλανδίας τον Μάιο του 2000 κατέδειξε τη µεγάλη πιθανότητα ατυχηµάτων εξαιτίας της αποθήκευσης και παραγωγής πυροτεχνικών και εκρηκτικών ουσιών. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να διευκρινισθεί και να απλοποιηθεί ο ορισµός
των ουσιών αυτών στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

(6)

Η έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασµάτων στην Τουλούζη τον
Σεπτέµβριο του 2001 κατέδειξε την πιθανότητα ατυχηµάτων
που ενδέχεται να προκληθούν από την αποθήκευση νιτρικού
αµµωνίου και λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, ιδίως
δε υλικού το οποίο έχει απορριφθεί κατά τη διαδικασία
παρασκευής ή έχει επιστραφεί στον παρασκευαστή του (αποκαλούµενο «εκτός προδιαγραφών»). Κατά συνέπεια, οι υφιστάµενες κατηγορίες νιτρικού αµµωνίου και λιπασµάτων µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία
96/82/ΕΚ, θα πρέπει να επανεξετασθούν µε σκοπό να συµπεριληφθεί ειδικότερα το «εκτός προδιαγραφών» υλικό.

(7)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε εγκαταστάσεις τελικών χρηστών όπου αποθηκεύονται προσωρινά,
πριν από την αποµάκρυνσή τους για επανεπεξεργασία ή
καταστροφή, νιτρικό αµµώνιο και λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο τα οποία, κατά την παράδοσή τους, πληρούσαν τις προδιαγραφές της εν λόγω οδηγίας αλλά, εν συνεχεία, υποβαθµίστηκαν ή µολύνθηκαν.

(8)

Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ότι θα
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των καρκινογόνων ουσιών
µε τις δέουσες οριακές ποσότητες και να µειωθούν σηµαντικά οι οριακές ποσότητες που καθορίζονται για τις επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

(9)

Για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ, κρίνεται αναγκαίο
να εισαχθούν ελάχιστες προθεσµίες για τις κοινοποιήσεις και
να καθιερωθούν πολιτικές πρόληψης των µεγάλων ατυχηµάτων, εκθέσεις ασφάλειας και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

(10)

Η εµπειρία και οι γνώσεις του αρµόδιου προσωπικού της
εγκατάστασης µπορεί να βοηθήσει κατά πολύ στην κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ενώ όλο το προσωπικό
της εγκατάστασης καθώς και κάθε άτοµο που µπορεί να εµπλακεί θα πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για τα µέτρα
και τις δράσεις ασφαλείας.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 22 Οκτωβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ (4) αποσκοπεί στην πρόληψη µεγάλων
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και στον
περιορισµό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την εξασφάλιση προστασίας
υψηλής στάθµης σε όλη την Κοινότητα κατά τρόπο συνεπή
και αποτελεσµατικό.

(2)

Υπό το πρίσµα των πρόσφατων βιοµηχανικών ατυχηµάτων
καθώς και µελετών που πραγµατοποίησε η Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου, µε αντικείµενο τις καρκινογόνες και επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες, το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(3)

Η διαρροή κυανίου που ρύπανε το ∆ούναβη µετά το ατύχηµα της Baia Mare στη Ρουµανία τον Ιανουάριο του
2000, απέδειξε ότι ορισµένες εργασίες αποθήκευσης και επεξεργασίας στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας,
ιδίως δε οι εγκαταστάσεις διάθεσης υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των λεκανών ή φραγµάτων συγκράτησης υπολειµµάτων, ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες. Στις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ασφαλή άσκηση των
δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων και για το έκτο
πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το
περιβάλλον τονίζονται οι ανάγκες διεύρυνσης του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας 96/82/EΚ. Στο ψήφισµά του της
5ης Ιουλίου 2001 (5) σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφαλή άσκηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε
επίσης θετικά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδη-

(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 357 και ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ.
255.
(2) ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 13.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 271
Ε της 12.11.2003, σ. 315), κοινή θέση του Συµβουλίου της 20ής Φε
βρουαρίου 2003 (ΕΕ C 102 Ε της 29.4.2003, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 1ης
∆εκεµβρίου 2003.
(4) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(5) ΕΕ C 65 E της 14.3.2002, σ. 382.
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Η έκδοση της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας
στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (1), τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της ενισχυµένης συνεργασίας
στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας.
Κρίνεται χρήσιµο, για να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός
της χρήσης γης, να χαραχθούν κατευθυντήριες γραµµές για
τον καθορισµό βάσης δεδοµένων η οποία θα χρησιµοποιηθεί
για την αξιολόγηση της συµβατότητας µεταξύ των εγκαταστάσεων οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 96/82/ΕΚ
και των περιοχών που περιγράφονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας.

31.12.2003

παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο.»
β) Στην παράγραφο 4 παρεµβάλλεται η ακόλουθη δεύτερη
περίπτωση:
«— τροποποίησης µονάδας ή εγκατάστασης η οποία ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στους κινδύνους
µεγάλου ατυχήµατος, ή»
3. Στο άρθρο 7 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

(13)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στην
Επιτροπή τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

«1α. Για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, το αναφερόµενο στην
παράγραφο 1 έγγραφο συντάσσεται, αµελλητί, αλλά εν πάση
περιπτώσει, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.»

(14)

Κρίνεται σκόπιµο παράλληλα να διευκρινισθούν ορισµένα
εδάφια της οδηγίας 96/82/EΚ.

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:

(15)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία έχουν
αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιων διαβουλεύσεων µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών.

«β) λαµβάνεται µέριµνα για την συνεργασία ως προς την
ενηµέρωση του κοινού και την παροχή πληροφοριών στην
αρχή που είναι αρµόδια για την προετοιµασία εξωτερικών
σχεδίων έκτακτης ανάγκης.»

(16)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ θα πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 96/82/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) Τα σηµεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«ε) η εκµετάλλευση (ανίχνευση, εξόρυξη και επεξεργασία)
ορυκτών σε ορυχεία, λατοµεία, ή µέσω γεωτρήσεων,
εξαιρουµένων των εργασιών χηµικής και θερµικής επεξεργασίας και της αποθήκευσης που σχετίζεται µε τις
εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες
ουσίες, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι·
στ) η αναζήτηση και εκµετάλλευση ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένων των υδρογονανθράκων, στη θάλασσα·»
β) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«ζ) οι χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, πλην των εν
ενεργεία εγκαταστάσεων διάθεσης υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των λεκανών ή φραγµάτων
συγκράτησης υπολειµµάτων, οι οποίοι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι, ιδίως
όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη χηµική και
θερµική επεξεργασία ορυκτών.»
2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες οι οποίες εµπίπτουν µεταγενέστερα
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
(1) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 7.

5. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2. Η έκθεση ασφαλείας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΙ. Αναφέρει το όνοµα των σχετικών οργανισµών
που συµµετέχουν στην εκπόνηση της έκθεσης. Η έκθεση
ασφαλείας περιλαµβάνει επίσης ενηµερωµένο κατάλογο των
επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη µονάδα.»
β) Στην παράγραφο 3, µεταξύ της τρίτης και της τέταρτης
περίπτωσης, παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αµελλητί,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,»
γ) Στην παράγραφο 4, η παραποµπή στην «δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη περίπτωση», αντικαθίσταται από παραποµπή στη
«δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέµπτη περίπτωση», αντιστοίχως.
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«δ) Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει έως τις 31
∆εκεµβρίου 2006, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, τις υφιστάµενες Κατευθυντήριες γραµµές για την
εκπόνηση έκθεσης ασφαλείας.»
6. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 στα στοιχεία α) και β) προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αµελλητί,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο»
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β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των αρµόδιων
αρχών, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα εσωτερικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται από την παρούσα
οδηγία να καταρτίζονται ύστερα από διαβούλευση µε το
προσωπικό που απασχολείται εντός της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού επί µακρόν εργαζοµένου προσωπικού υπεργολαβίας, και να ζητείται η γνώµη του κοινού
για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν αυτά εκπονούνται ή επικαιροποιούνται.»
γ) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α.
Όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης
ανάγκης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
την ανάγκη διευκόλυνσης αυξηµένης συνεργασίας κατά την
παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας σε σοβαρές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.»
7. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η πολιτική τους περί της
χρήσεως γης ή/και οι άλλες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για την εφαρµογή των πολιτικών αυτών λαµβάνουν
υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν, µακροπρόθεσµα,
κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ των µονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των ζωνών κατοικίας,
των κτιρίων και των ζωνών δηµόσιας χρήσης, του κύριου
οδικού δικτύου µεταφορών, στο µέτρο του δυνατού, των
χώρων αναψυχής και των περιοχών µε ιδιαίτερα ευαίσθητο
φυσικό περιβάλλον ή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και, στην
περίπτωση υφιστάµενων µονάδων, την ανάγκη για πρόσθετα
τεχνικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 5, ώστε να µην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό.»
β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Η Επιτροπή καλείται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να εκπονήσει
κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό µιας τεχνικής
βάσης δεδοµένων συµπεριλαµβάνουσας στοιχεία για τους
κινδύνους και σενάρια ατυχήµατος, η οποία θα χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της συµβατότητας µεταξύ των
εγκαταστάσεων οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία και των περιοχών που περιγράφονται στην παράγραφο 1. Κατά τον καθορισµό αυτής της βάσης δεδοµένων,
λαµβάνονται κατά το δυνατόν υπόψη οι εκτιµήσεις που
πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές, οι πληροφορίες που
παρέχουν οι φορείς εκµετάλλευσης και κάθε άλλη σχετική
πληροφορία, όπως λόγου χάριν τα κοινωνικοοικονοµικά
οφέλη της ανάπτυξης και τα αµβλυντικά αποτελέσµατα των
σχεδίων έκτακτης ανάγκης.»
8. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας και την απαιτούµενη συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχήµατος να παρέχονται τακτικά και
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να απαιτείται σχετική
αίτηση, σε όλα τα πρόσωπα και σε όλες τις µονάδες που
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εξυπηρετούν το κοινό (όπως σχολεία και νοσοκοµεία) και
ενδέχεται να πληγούν από µεγάλο ατύχηµα σε µονάδα που
αναφέρεται στο άρθρο 9.»
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Στην περίπτωση µονάδων που εµπίπτουν στο άρθρο
9, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να τίθεται στη διάθεση
του κοινού ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 20.»
9. Στο άρθρο 19 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Για τις µονάδες που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνοµα ή την εµπορική ονοµασία του φορέα εκµετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση της συγκεκριµένης µονάδας, και
β) την ή τις δραστηριότητες της µονάδας.
Η Επιτροπή δηµιουργεί και τηρεί ενήµερη µια βάση δεδοµένων
στην οποία περιέχονται οι πληροφορίες που παρέχουν τα
κράτη µέλη. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων περιορίζεται
στα άτοµα που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή ή από τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.»
10. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται όπως εκτίθεται στο παράρτηµα.
11. Στο παράρτηµα ΙΙ το σηµείο IV µέρος Β αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«B. Εκτίµηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών
των επισηµασµένων µεγάλων ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων χαρτών, εικόνων ή, ενδεχοµένως, ισοδύναµων
περιγραφών που παρουσιάζουν τις περιοχές που ενδέχεται
να θιγούν από τέτοια ατυχήµατα στη συγκεκριµένη
µονάδα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος 4 και του άρθρου 20.»
12. Στο παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο γ):
α) το σηµείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«i) Οργάνωση και προσωπικό: ρόλοι και αρµοδιότητες του
προσωπικού που συµµετέχει στη διαχείριση µεγάλων
κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Προσδιορισµός των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού αυτού
και παροχή της κατάρτισης αυτής. Συµµετοχή του προσωπικού, καθώς και του προσωπικού υπεργολαβίας που
απασχολείται στη µονάδα.»
β) το σηµείο v) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«v) πρόγραµµα αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης:
έγκριση και εφαρµογή διαδικασιών για τον εντοπισµό
προβλέψιµων έκτακτων καταστάσεων µέσω της συστηµατικής ανάλυσης, καθώς και για την προετοιµασία, τη
δοκιµή και την επανεξέταση των προγραµµάτων αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης, και για την παροχή
ειδικής κατάρτισης στο εµπλεκόµενο προσωπικό. Η
κατάρτιση αυτή αφορά το σύνολο του προσωπικού
που απασχολείται στη µονάδα, συµπεριλαµβανοµένου
του σχετικού προσωπικού υπεργολαβίας.»
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Άρθρο 3

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 2005. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που γίνεται η αναφορά αυτή καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

31.12.2003

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 345/101

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/82/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προοίµιο, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«6. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως αέριο νοείται οποιαδήποτε ουσία µε απόλυτη τάση ατµών τουλάχιστον ίση
ή µεγαλύτερη των 101,3 kPa σε θερµοκρασία 20 °C.
7. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως υγρό νοείται οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν ορίζεται ως αέριο και η οποία
δεν βρίσκεται σε στερεά κατάσταση σε θερµοκρασία 20 ° C και σε συνήθη πίεση 101,3 kPa.»
2. Στο µέρος 1, πίνακας:
α) τα σηµεία σχετικά µε το «Νιτρικό αµµώνιο» αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 1)

5 000

10 000

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 2)

1 250

5 000

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 3)

350

2 500

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 4)

10

50»

β) τα ακόλουθα σηµεία παρεµβάλλλονται µετά από τα σηµεία που αφορούν το «Νιτρικό αµµώνιο»:
«Νιτρικό κάλιο (βλέπε σηµείωση 5)

5 000

Νιτρικό κάλιο (βλέπε σηµείωση 6)

1 250

10 000
5 000»

γ) το σηµείο σχετικά µε «Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ σε συγκεντρώσεις άνω του
5 % κατά βάρος:
4-Αµινοδιφαινύλιο ή/και τα άλατά του, βενζοτριχλωρίδιο,
βενζιδίνη ή/και τα άλατά της, δις (χλωροµεθυλ) αιθέρας,
χλωροµεθυλοµεθυλαιθέρας, 1,2-διβρωµοαιθάνιο, θειικό
διαιθύλιο, θειικό διµεθύλιο, διµεθυλοκαρβαµοϋλοχλωρίδιο,
1,2-διβρωµο-3-χλωροπροπάνιο, 1,2-διµεθυλυδραζίνη, διµεθυλονιτροζοµίνη,
εξαµεθυλοφωσφορικό
τριαµίδιο,
υδραζίνη, 2-ναφθυλαµίνη και/ή τα άλατά της, 4-νιτροδιφαινύλιο, και 1,3 προπανοσουλτόνη

0,5

2»

δ) το σηµείο σχετικά µε τη «Βενζίνη αυτοκινήτων και άλλα πτητικά ορυκτέλαια» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Πετρελαϊκά προϊόντα:
α) βενζίνη και νάφθα,
β) κηροζίνη (συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων αεριωθουµένων),
γ) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (συµπεριλαµβανοµένων
του καυσίµου ντίζελ, του πετρελαίου θέρµανσης και
των µειγµάτων πετρελαίων εσωτερικής καύσης)
ε)

2 500

25 000»

i) Oι σηµειώσεις 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Νιτρικό αµµώνιο (5 000/10 000): λιπάσµατα ικανά για αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση
Ισχύει για σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, (ένα σύνθετο λίπασµα περιέχει νιτρικό αµµώνιο και
φωσφορικά άλατα ή/και ανθρακικό κάλιο), στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό
αµµώνιο είναι
— µεταξύ 15,75 % (1) και 24,5 % (2) κατά βάρος, και µε συνολικά καύσιµα/οργανικά υλικά, είτε όχι άνω του
0,4 %, είτε που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ,
— 15,75 % (3) κατά βάρος ή λιγότερο και µε απεριόριστα καύσιµα υλικά,
και τα οποία είναι ικανά για αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση σύµφωνα µε τη δοκιµή της σκάφης των ΗΕ (βλέπε
συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών περί µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων: εγχειρίδιο δοκιµών και κριτηρίων
µέρος ΙΙΙ εδάφιο 38.2).
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2. Νιτρικό αµµώνιο (1 250/5 000): τύπος χαρακτηρισµού λιπάσµατος
Ισχύει για απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, καθώς και τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό
αµµώνιο στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αµµώνιο είναι
— µεγαλύτερη του 24,5 % κατά βάρος, πλην των µειγµάτων νιτρικού αµµωνίου µε δολοµίτη, ασβεστόλιθο ή/
και ανθρακικό ασβέστιο καθαρότητας τουλάχιστον 90 %,
— µεγαλύτερη του 15,75 % κατά βάρος, προκειµένου για µείγµατα νιτρικού και θειικού αµµωνίου,
— µεγαλύτερη του 28 % (4) κατά βάρος, προκειµένου για µείγµατα νιτρικού αµµωνίου µε δολοµίτη, ασβεστόλιθο ή/και ανθρακικό ασβέστιο καθαρότητας τουλάχιστον 90 %,
και που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ.
3. Νιτρικό αµµώνιο (350/2 500): τεχνική ποιότητα
Ισχύει για
— το νιτρικό αµµώνιο και τα παρασκευάσµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που
προκύπτει από το νιτρικό αµµώνιο είναι:
— µεταξύ 24,5 % και 28 % κατά βάρος και τα οποία περιέχουν το πολύ 0,4 % καύσιµες ουσίες,
— µεγαλύτερη του 28 % κατά βάρος και τα οποία περιέχουν το πολύ 0,2 % καύσιµες ουσίες,
— υδατικά διαλύµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η συγκέντρωση νιτρικού αµµωνίου είναι άνω του 80 %
κατά βάρος.
4. Νιτρικό αµµώνιο (10/50): υλικό “εκτός προδιαγραφών” και λιπάσµατα που δεν ανταποκρίνονται επιτυχώς στη
δοκιµή εκρηκτικότητας.
Ισχύει για
— τα υλικά που έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία κατασκευής και για το νιτρικό αµµώνιο και τα παρασκευάσµατα νιτρικού αµµωνίου, τα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και τα σύνθετα λιπάσµατα
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο που αναφέρονται στις σηµειώσεις 2 και 3, τα οποία επιστρέφονται ή έχουν επιστραφεί από τον τελικό χρήστη στον κατασκευαστή, σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή επανεπεξεργασίας προκειµένου να υποβληθούν και πάλι σε διεργασίες, ανακύκλωση ή επεξεργασία για την ασφαλή τους
χρησιµοποίηση, επειδή δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές των σηµειώσεων 2 και 3,
— λιπάσµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 1, πρώτη περίπτωση και στη σηµείωση 2, τα οποία δεν πληρούν
τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ.
5. Νιτρικό κάλιο (5 000/10 000): σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο, τα οποία περιέχουν νιτρικό κάλιο
υπό µορφή βώλων/κόκκων.
6. Νιτρικό κάλιο (1 250/5 000): σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο, τα οποία περιέχουν νιτρικό κάλιο
σε κρυσταλλική µορφή.»
ii) Η σηµείωση που αφορά τα πολυχλωροδιβενζοφουράνια και τις πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες, γίνεται σηµείωση 7.
iii) Αναγράφεται η ακόλουθη υποσηµείωση κάτω από τον πίνακα µε τον τίτλο «∆ιεθνείς συντελεστές ισοδύναµης τοξικότητας (ITEF) για τις υπόψη συναφείς ουσίες (NATO/CCMS)»:
«(1) Περιεκτικότητα σε άζωτο 15,75 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 45 % νιτρικό αµµώνιο.
(2) Περιεκτικότητα σε άζωτο 24,5 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 70 % νιτρικό αµµώνιο.
(3) Περιεκτικότητα σε άζωτο 15,75 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 45 % νιτρικό αµµώνιο.
(4) Περιεκτικότητα σε άζωτο 28 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 80 % νιτρικό αµµώνιο.»

3. Στο µέρος 2:
α) Τα σηµεία 4 και 5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«4. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλέπε σηµείωση 2)
(όταν η ουσία, το παρασκεύασµα ή το αντικείµενο εµπίπτει στη διαίρεση 1.4 της µεθόδου ταξινόµησης UN/
ADR)

50

5. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλέπε σηµείωση 2)
(όταν η ουσία, το παρασκεύασµα ή το αντικείµενο εµπίπτει σε µια από τις διαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ή 1.6
ή την ένδειξη κινδύνου R 2 ή R 3 της µεθόδου ταξινόµησης UN/ADR)

10

200

50»
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β) Το σηµείο 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«9. ενδείξεις κινδύνου ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
i) R 50: “Πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς” (συµπεριλαµβανοµένης της R 50/53)

100

200

ii) R 51/53: Τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς,
µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα ανεπιθύµητες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

200

500»

γ) Στις σηµειώσεις:
i) Η σηµείωση 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες και τη µέχρι σήµερα προσαρµογή τους στην τεχνική πρόοδο:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων
ουσιών (1).
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (2).
Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασµάτων που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα µε βάση κάποια από τις
ανωτέρω οδηγίες, επί παραδείγµατι αποβλήτων, αλλά που εντούτοις υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν σε µια
µονάδα και που εµφανίζουν, ή ενδέχεται να εµφανίσουν, υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη µονάδα, ισοδύναµες ιδιότητες όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης µεγάλων ατυχηµάτων, τηρούνται οι διαδικασίες για προσωρινή ταξινόµηση σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ενδεδειγµένης οδηγίας.
Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασµάτων µε ιδιότητες που επιτρέπουν ταξινόµηση σε περισσότερες της µιας
κατηγορίες, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι µικρότερες εγκεκριµµένες ποσότητες. Ωστόσο,
κατά την εφαρµογή του κανόνα στη σηµείωση 4, η χρησιµοποιούµενη εγκεκριµένη ποσότητα είναι πάντα αυτή η
οποία αντιστοιχεί στη σχετική ταξινόµηση.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκπονεί και ενηµερώνει κατάλογο ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί στις ανωτέρω κατηγορίες βάσει εναρµονισµένης απόφασης σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.»
ii) Η σηµείωση 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«2. Ως “εκρηκτικό” νοείται:
— κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που δηµιουργεί τον κίνδυνο έκρηξης λόγω κρούσης, τριβής, φλόγας ή άλλων
πηγών ανάφλεξης (ένδειξη κινδύνου R 2),
— κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που δηµιουργεί ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο έκρηξης λόγω κρούσης, τριβής, φλόγας ή άλλων πηγών ανάφλεξης (ένδειξη κινδύνου R 3), ή
— κάθε ουσία, παρασκεύασµα ή αντικείµενο που ταξινοµείται στην κατηγορία 1 της ευρωπαϊκής συµφωνίας για
τη διεθνή οδική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (µέθοδος ταξινόµησης UN/ADR) η οποία συνάφθηκε
στις 30 Σεπτεµβρίου 1957 όπως τροποποιήθηκε και όπως µεταφέρθηκε από την οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (3).
Ο ορισµός αυτός καλύπτει και τις πυροτεχνικές ουσίες οι οποίες, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
ορίζονται ως ουσίες (ή µείγµατα ουσιών) που προορίζονται να παράγουν θερµότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή
συνδυασµό των αποτελεσµάτων αυτών µέσω εξώθερµων αυτοσυντηρούµενων χηµικών αντιδράσεων. Όταν µια
ουσία ή ένα παρασκεύασµα ταξινοµούνται και µε τη µέθοδο UN/ADR και µε την ένδειξη κινδύνου R 2 ή R 3, η
ταξινόµηση κατά UN/ADR υπερισχύει των ενδείξεων κινδύνου.
Οι ουσίες και τα αντικείµενα της κατηγορίας 1 ταξινοµούνται σε οποιαδήποτε από τις διαιρέσεις κινδύνου 1.1
έως 1.6 σύµφωνα µε τη µέθοδο ταξινόµησης UN/ADR. Οι διαιρέσεις έχουν ως εξής:
∆ιαίρεση 1.1: “Ουσίες και αντικείµενα που ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης (ως µαζική έκρηξη ορίζεται η
έκρηξη η οποία επηρεάζει ουσιαστικά αυτοστιγµεί σχεδόν το σύνολο της γόµωσης).”
∆ιαίρεση 1.2: “Ουσίες και αντικείµενα τα οποία ενέχουν κίνδυνο εκτόξευσης χωρίς να ενέχουν κίνδυνο µαζικής
έκρηξης.”
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∆ιαίρεση 1.3: “Ουσίες και αντικείµενα που ενέχουν κίνδυνο πυρκαϊάς και είτε περιορισµένο κίνδυνο έκρηξης
είτε ήσσονος σηµασίας κίνδυνο εκτόξευσης είτε αµφότερους, όχι όµως κίνδυνο µαζικής έκρηξης:
α) των οποίων η καύση έχει ως αποτέλεσµα την ακτινοβολία σηµαντικής θερµότητας, ή
β) τα οποία καίγονται το ένα µετά το άλλο µε περιορισµένες εκρήξεις ή εκτοξεύσεις ή µε αµφότερα τα ως άνω
φαινόµενα.”
∆ιαίρεση 1.4: “Ουσίες και αντικείµενα τα οποία ενέχουν περιορισµένο κίνδυνο σε περίπτωση ανάφλεξης ή
έναρξης ανάφλεξης κατά τη µεταφορά. Τα αποτελέσµατα ως επί το πλείστον περιορίζονται στο επίπεδο της συσκευασίας και δεν αναµένεται εκτόξευση θραυσµάτων σηµαντικού µεγέθους ή σε µεγάλη απόσταση. Εξωτερική
φλόγα δεν προκαλεί, ουσιαστικά αυτοστιγµεί, έκρηξη ολόκληρου του περιεχοµένου της συσκευασίας.”
∆ιαίρεση 1.5: “Πολύ αδρανείς ουσίες που ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης, αλλά είναι τόσο αδρανείς ώστε η
πιθανότητα έναρξης του φαινοµένου ή µετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό φυσιολογικές συνθήκες µεταφοράς να είναι πολύ χαµηλή. Ως στοιχειώδης απαίτηση θεωρείται η µη έκρηξή τους κατά τη δοκιµασία εξωτερικής φλόγας.”
∆ιαίρεση 1.6: “Εξαιρετικώς αδρανή αντικείµενα που δεν ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης. Τα αντικείµενα αυτά
περιλαµβάνουν µόνον ιδιαίτερα αδρανείς εκρηκτικές ουσίες και συνεπάγονται αµελητέα πιθανότητα συµπτωµατικής έναρξης ή διάδοσης των εν λόγω φαινοµένων. Ο κίνδυνος περιορίζεται στην έκρηξη ενός και µόνον αντικειµένου.”
Περιλαµβάνονται στον παρόντα ορισµό εκρηκτικές ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσµατα που περιέχονται σε
αντικείµενα. Σε περιπτώσεις αντικειµένων που περιέχουν εκρηκτικές ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσµατα,
εάν είναι γνωστή η ποσότητα της ουσίας ή παρασκευάσµατος που περιέχονται στο αντικείµενο, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας λαµβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα. Εάν η ποσότητα είναι άγνωστη, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας αντιµετωπίζεται ως εκρηκτικό ολόκληρο το αντικείµενο.»

iii) Στη σηµείωση 3 στοιχείο β) σηµείο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— ουσίες και παρασκευάσµατα που έχουν σηµείο ανάφλεξης χαµηλότερο των 55 °C και που παραµένουν σε υγρή
κατάσταση υπό πίεση, στις περιπτώσεις όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση ή υψηλή
θερµοκρασία µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος,»
iv) Στη σηµείωση 3 στοιχείο γ), το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. αέρια τα οποία είναι εύφλεκτα όταν έρθουν σε επαφή µε τον αέρα σε θερµοκρασία και πίεση περιβάλλοντος
(ένδειξη κινδύνου R 12 δεύτερη περίπτωση), και τα οποία βρίσκονται σε αέρια ή υπερκρίσιµη κατάσταση, και»
v) Στη σηµείωση 3 στοιχείο γ), το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. εύφλεκτες και ιδιαίτερα εύφλεκτες υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα που διατηρούνται σε θερµοκρασία υψηλότερη από το σηµείο βρασµού τους.»
vi) Η σηµείωση 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«4. Εάν σε µια µονάδα δεν υπάρχει επιµέρους ουσία ή παρασκεύασµα σε ποσότητα ίση ή µεγαλύτερη των αντίστοιχων οριακών ποσοτήτων, εφαρµόζεται ο ακόλουθος κανόνας προκειµένου να προσδιορισθεί κατά πόσον η
µονάδα καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται όταν το άθροισµα
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1,
όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας των επικίνδυνων ουσιών) που εµπίπτει στα
µέρη 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος,
και QUX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x της στήλης 3 των µερών 1 ή 2.
Η παρούσα οδηγία, πλην των άρθρων 9, 11 και 13, εφαρµόζεται όταν το άθροισµα
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1,
όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας των επικινδύνων ουσιών) που εµπίπτει στα
µέρη 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος,
και QLX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x της στήλης 2 των µερών 1 ή 2.
Ο κανόνας αυτός χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των συνολικών κινδύνων που σχετίζονται µε την: τοξικότητα, την αναφλεξιµότητα και την οικοτοξικότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρµόζεται τρεις φορές:
α) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
τοξικά ή πολύ τοξικά, από κοινού µε τις ουσίες και παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2·
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β) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
οξειδωτικά, εκρηκτικά, εύφλεκτα, πολύ εύφλεκτα ή εξαιρετικά εύφλεκτα, από κοινού µε τις ουσίες και παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6, 7α, 7β ή 8·
γ) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
επικίνδυνα για το περιβάλλον [R 50 (συµπεριλαµβανοµένου του R 50/53) ή R 51/53], από κοινού µε τις
ουσίες και παρασκευάσµατα που ανήκουν στις κατηγορίες 9 σηµείο i) ή 9 σηµείο ii).

Οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται όταν οποιοδήποτε από τα ως άνω αθροίσµατα α), β)
ή γ) είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1.»
vii) Στο τέλος των σηµειώσεων, αναγράφονται οι ακόλουθες υποσηµειώσεις:
«(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(2) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
226 της 22.8.2001, σ. 5).
(3) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 45).»

L 345/105

L 345/106

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.12.2003

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/108/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού (AHHE)
επιβαρύνει τους χρήστες αυτούς. Τα κράτη µέλη, οι παραγωγοί και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
προβαίνουν σε εναλλακτικές ρυθµίσεις.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

(5)

Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας
2002/96/ΕΚ, πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες
για να συµµορφωθούν προς αυτήν την οδηγία έως τις 13
Αυγούστου 2004. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
υπάρξει ανάγκη τροποποίησης της νοµοθεσίας που θεσπίζουν τα κράτη µέλη πριν από την ηµεροµηνία αυτή, η
παρούσα οδηγία θα πρέπει να υιοθετηθεί, το ταχύτερο
δυνατό, και να εφαρµοσθεί στη νοµοθεσία των κρατών
µελών ταυτόχρονα µε την οδηγία 2002/96/ΕΚ.

(6)

Η οδηγία 2002/96/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης ΕΚ (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Κατά τη διαδικασία υιοθέτησης της οδηγίας 2002/96/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (3),
εκφράσθηκαν ανησυχίες σχετικά µε τις πιθανές οικονοµικές
επιπτώσεις της διατύπωσης του άρθρου 9 της οδηγίας αυτής
για τους παραγωγούς αντιστοίχων ειδών εξοπλισµού.
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής που έλαβε
χώρα στις 10 Οκτωβρίου 2002 µε θέµα την οδηγία αυτή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
εξέφρασαν την πρόθεσή τους, µε κοινή δήλωση, να εξετάσουν, µε την πρώτη ευκαιρία, τα θέµατα που σχετίζονται
µε το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τη
χρηµατοδότηση των ΑΗΗΕ από τους χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών.
Σύµφωνα µε την κοινή δήλωση, η Επιτροπή εξέτασε τις οικονοµικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς συνεπεία της υφιστάµενης διατύπωσης του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/96/
ΕΚ και διαπίστωσε ότι η υποχρέωση παραλαβής των ΑΗΗΕ
που διατέθηκαν στην αγορά κατά το παρελθόν δηµιουργεί
αναδροµική ευθύνη για την οποία δεν έχει ληφθεί πρόνοια
και η οποία ενδεχοµένως να εκθέσει ορισµένους εκ των
παραγωγών σε σοβαρούς οικονοµικούς κινδύνους.
Για να αποφευχθούν ανάλογοι κίνδυνοι, η οικονοµική
ευθύνη για τη συλλογή, την επεξεργασία, την εκ νέου χρήση,
την ανάκτηση και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην
των ιδιωτικών νοικοκυριών, που διατίθενται στην αγορά πριν
από τις 13 Αυγούστου 2005 θα πρέπει να επιβαρύνει, κατά
την παροχή τους, τους παραγωγούς νέων προϊόντων που
αντικαθιστούν ισοδύναµα προϊόντα ή προϊόντα που καλύπτουν την ίδια λειτουργία. Εφόσον ανάλογα απόβλητα δεν
αντικαθίστανται από νέα προϊόντα, η ευθύνη θα πρέπει να

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 91.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2003.
3
( ) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
Χρηµατοδότηση των ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, έως τις 13 Αυγούστου
2005, η χρηµατοδότηση των δαπανών για τη συλλογή, την
επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή
διάθεση των ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά µετά τις 13
Αυγούστου 2005, να παρέχεται από τους παραγωγούς.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, έως τις 13 Αυγούστου 2005,
η χρηµατοδότηση των δαπανών διαχείρισης για τα ΑΗΗΕ από
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 (ιστορικά απόβλητα), να διέπεται από τα οριζόµενα
στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο.
Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από νέα ισοδύναµα προϊόντα ή από νέα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια
λειτουργία, η χρηµατοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους
παραγωγούς αυτών των προϊόντων κατά την παροχή τους. Τα
κράτη µέλη δύνανται, εναλλακτικώς, να προβλέπουν ότι οι
χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, µπορούν επίσης να
καθίστανται, εν µέρει ή πλήρως, υπεύθυνοι για τη χρηµατοδότηση αυτή.
Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηµατοδότηση των
δαπανών επιβαρύνει τους χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών.

31.12.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2.
Οι παραγωγοί και οι χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, δύνανται, υπό την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας,
να συνάπτουν συµφωνίες που να προβλέπουν άλλες µεθόδους
χρηµατοδότησης.»
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία έως τις 13 Αυγούστου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ
της 11ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση πόρων από τη συνολική χρηµατοδότηση του 9ου ΕΤΑ, η οποία προορίζεται
για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, για τη δηµιουργία µέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία
υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και ιδίως την
παράγραφο 8 του παραρτήµατος Ι αυτής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση αριθ. 10/2001 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, όσον αφορά τη
χρησιµοποίηση των µη διατεθέντων πόρων του Όγδοου
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (1) και της απόφασης αριθ.
3/2002 του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 23ης
∆εκεµβρίου 2002, για την αναδιανοµή των µη διατεθέντων
πόρων καθώς και των επιδοτήσεων επιτοκίου για τις οποίες
δεν είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις από το Όγδοο Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (2), το Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕΕΚ χορήγησε πόρους σε δραστηριότητες για την οικοδόµηση
της ειρήνης, καθώς και την πρόληψη και την επίλυση των
συγκρούσεων, συνολικού ύψους 75 εκατοµ. ευρώ.

(2)

Κατά τη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που
πραγµατοποιήθηκε στο Μαπούτο, από 4 έως 12 Ιουλίου
2003, οι αρχηγοί κρατών της Αφρικής έλαβαν «απόφαση
σχετικά µε τη δηµιουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσου
υποστήριξης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων για την Αφρικανική Ένωση». Στην απόφασή τους αυτή, διευκρίνισαν ότι η
χρηµατοδότηση του µέσου αυτού θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τους πόρους που χορηγούνται σε έκαστο εκ
των εν λόγω κρατών στο πλαίσιο των εν ισχύι συµφωνιών
συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συµπληρωθεί
από ισοδύναµο ποσό το οποίο θα αντληθεί από τους µη
χορηγηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης.

(3)

Για να διασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων βίαιων συγκρούσεων, κρίνεται σκόπιµη η
δηµιουργία µέσου στήριξης της ειρήνης.

(4)

Για να καταστεί δυνατή η δηµιουργία µέσου στήριξης της
ειρήνης στην Αφρική, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, θα πρέπει να χορηγηθούν
συµπληρωµατικοί πόροι στη συνεργασία ενδο-ΑΚΕ. Ωστόσο,
η συνολική χρηµατοδότηση που προορίζεται για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση, όπως ορίζεται στο
σηµείο 3 στοιχείο β) του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας

(1) ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 62.
(2) ΕΕ L 59 της 4.3.2003, σ. 24.

εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, έχει εξαντληθεί. Ως εκ τούτου, οι
απαιτούµενοι πόροι θα µεταφερθούν από χορηγήσεις που
έχουν κοινοποιηθεί σε κάθε χώρα ΑΚΕ στο πλαίσιο της
συνολικής χρηµατοδότησης του 9ου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, όπως ορίζεται
στο σηµείο 3 στοιχείο α) του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και από µη χορηγηθέντες πόρους της ίδιας χρηµατοδότησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Στήριξη της ειρήνης
1. Αντλείται συνεισφορά ύψους 1,5 % από τις χορηγήσεις που
κοινοποιήθηκαν στα κράτη ΑΚΕ της Αφρικής σύµφωνα µε το άρθρο
1 στοιχείο β) του παραρτήµατος IV της συµφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Η εν λόγω συνεισφορά προέρχεται από τα µη
αναληφθέντα υπόλοιπα της χορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παραρτήµατος IV της συµφωνίας
εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, την καλούµενη χορήγηση Β. Εάν το µη
αναληφθέν υπόλοιπο της χορήγησης Β δεν επαρκεί, θα συµπληρωθεί µε το µη αναληφθέν υπόλοιπο της χορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήµατος IV,
την καλούµενη χορήγηση Α. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα µεταφερθεί
συνολικό ποσό 126,4 εκατοµ. ευρώ από τις αντίστοιχες εθνικές
χορηγήσεις στη χορήγηση ενδο-ΑΚΕ εντός του πλαισίου της συνολικής χρηµατοδότησης που προορίζεται για την περιφερειακή
συνεργασία και ολοκλήρωση και θα χρησιµοποιηθεί για τη
δηµιουργία µέσου στήριξης της ειρήνης για την Αφρική. Οι ατοµικές συνεισφορές προσδιορίζονται στην τελευταία στήλη του
πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
2. Μεταφέρεται ποσό 123,6 εκατοµ. ευρώ από αδιάθετους
πόρους της συνολικής χρηµατοδότησης του 9ου ΕΤΑ που προορίζεται για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, στη χορήγηση ενδο-ΑΚΕ,
στο πλαίσιο της συνολικής χρηµατοδότησης που προορίζεται για
την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση, και θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία µέσου στήριξης της ειρήνης στην
Αφρική.
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Άρθρο 2
Αίτηση χρηµατοδότησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παραρτήµατος IV της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, το Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να χρηµατοδοτήσει
µέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, µε συνολικό ποσό 250
εκατοµ. ευρώ.
Άρθρο 3
Εκτέλεση
Τα κράτη ΑΚΕ, τα κράτη µέλη και η Κοινότητα υποχρεούνται, στο
βαθµό που τους αφορά, να λάβουν τα µέτρα που απαιτούνται για
την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

L 345/109
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 11 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
Ο Πρόεδρος
Franco FRATTINI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνεισφορές από εθνικές χορηγήσεις
Χώρα

Χορήγηση A

Χορήγηση B

Σύνολο

Συνεισφορά 1,5 %

ΑΓΚΟΛΑ

117,0

29,0

146,0

2,2

ΜΠΕΝΙΝ

208,0

67,0

275,0

4,1

39,0

52,0

91,0

1,4

ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

275,0

76,0

351,0

5,3

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

115,0

57,0

172,0

2,6

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

159,0

71,0

230,0

3,5

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

32,0

7,1

39,1

0,6

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

86,0

21,0

107,0

1,6

202,0

71,0

273,0

4,1

ΚΟΜΟΡΕΣ

20,0

7,3

27,3

0,4

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

43,0

7,4

50,4

0,8

ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

171,0

34,0

205,0

3,1

ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

182,0

82,0

264,0

4,0

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

29,0

5,8

34,8

0,5

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

88,0

8,8

96,8

1,5

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

384,0

154,0

538,0

8,1

ΓΚΑΜΠΟΝ

34,0

45,0

79,0

1,2

ΓΚΑΜΠΙΑ

37,0

14,0

51,0

0,8

ΓΚΑΝΑ

231,0

80,0

311,0

4,7

ΓΟΥΙΝΕΑ

158,0

63,0

221,0

3,3

ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ

62,0

19,0

81,0

1,2

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

13,0

4,3

17,3

0,3

170,0

55,0

225,0

3,4

86,0

24,0

110,0

1,7

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

267,0

60,0

327,0

4,9

ΜΑΛΑΟΥΙ

276,0

69,0

345,0

5,2

ΜΑΛΙ

294,0

81,0

375,0

5,6

33,0

1,6

34,6

0,5

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

104,0

87,0

191,0

2,9

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

274,0

55,0

329,0

4,9

48,0

43,0

91,0

1,4

212,0

134,0

346,0

5,2

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΤΣΑΝΤ

ΚΕΝΥΑ
ΛΕΣΟΘΟ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΙΓΗΡ
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Χώρα

Χορήγηση A

Χορήγηση B

L 345/111
Σύνολο

Συνεισφορά 1,5 %

ΝΙΓΗΡΙΑ

222,0

44,0

266,0

4,0

ΡΟΥΑΝΤΑ

124,0

62,0

186,0

2,8

9,4

3,5

12,9

0,2

178,0

104,0

282,0

4,2

3,9

0,8

4,7

0,1

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

144,0

76,0

220,0

3,3

ΣΟΥ∆ΑΝ

135,0

20,0

155,0

2,3

31,0

12,0

43,0

0,6

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

290,0

65,0

355,0

5,3

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

246,0

117,0

363,0

5,4

ΖΑΜΠΙΑ

240,0

111,0

351,0

5,3

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

108,0

19,0

127,0

1,9

6 180,3

2 219,6

ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η

ΣΥΝΟΛΟ

8 399,9

126,4
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της απόφασης 95/408/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη
να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια, όσον
αφορά την παράταση της ισχύος της
(2003/912/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η ισχύς της απόφασης 95/408/EΚ θα πρέπει να παραταθεί
για να γεφυρωθεί το κενό µεταξύ εκπνοής της ισχύος της εν
λόγω απόφασης και θέσης σε ισχύ του κανονισµού για την
οργάνωση επίσηµων ελέγχων.

(4)

Η απόφαση 95/408/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
την απόφαση 95/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα
µαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 9,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η ισχύς της απόφασης 95/408/EΚ λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων για την οργάνωση των επίσηµων
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο («κανονισµός για την
οργάνωση επίσηµων ελέγχων») προβλέπει µια νέα διαδικασία
για την κατάρτιση καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών
µε σκοπό να αντικατασταθούν οι κανόνες που θεσπίζονται
µε την απόφαση 95/408/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 9 της απόφασης 95/408/EΚ η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου
2005».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή
των εµπορικών και των συναφών µε το εµπόριο διατάξεων της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου
(2003/913/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έως ότου τεθεί σε ισχύ η ευρωµεσογειακή συµφωνία
σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας
της Αιγύπτου, αφετέρου, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου
2001, η Κοινότητα και η Αίγυπτος ανέλαβαν να καθορίσουν
τις διαδικασίες για την προσωρινή εφαρµογή των εµπορικών
και των συναφών µε το εµπόριο διατάξεών της.

(2)

Οι εµπορικές και οι συναφείς µε το εµπόριο διατάξεις που
εφαρµόζονται προσωρινά θα αντικαταστήσουν τις διατάξεις
της συµφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου στις 18 Ιανουαρίου 1977 (1) και
της συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις
18 Ιανουαρίου 1977 (2).

(3)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(4)

Πρέπει, συνεπώς, να εγκριθεί η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών,

Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας σύνδεσης
υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, συµπεριλαµβανοµένων των
δηλώσεων, των πρωτοκόλλων, των παραρτηµάτων και της ανταλλαγής επιστολών που προσαρτώνται στη συµφωνία σύνδεσης θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.

Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης των οριζόντιων ζητηµάτων σχετικά µε τις συναλλαγές τροποποιηµένων
γεωργικών προϊόντων εκτός παραρτήµατος Ι, η οποία έχει συσταθεί
µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3448/1993 (4), από
την επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης που έχει συσταθεί µε το
άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 (5), όπως τροποποιήθηκε µε ή, όταν είναι σκόπιµο, από τις επιτροπές που έχουν
συσταθεί από τις αντίστοιχες διατάξεις άλλων κανονισµών για την
κοινή οργάνωση των αγορών ή από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα που έχει συσταθεί από το άρθρο 248α του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (6).
2. Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ.
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ περίοδος είναι ένας µήνας.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας η συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή των
εµπορικών και των συναφών µε το εµπόριο διατάξεων της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου.
(1) ΕΕ L 266 της 27.9.1978, σ. 2.
(2) ΕΕ L 316 της 12.12.1979, σ. 2.
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα)
πρόσωπο(-α) που είναι αρµόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) την παρούσα συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, δεσµεύοντας
την Κοινότητα κατά την περίοδο προσωρινής εφαρµογής.
(4) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της
25.11.2000, σ. 5).
5
( ) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της
20.4.2002, σ. 26).
(6) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).
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Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή των εµπορικών και των συναφών µε το εµπόριο διατάξεων της
ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους,
αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου
A. Επιστολή της Κοινότητας
Βρυξέλλες, … ∆εκεµβρίου 2003
Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στην ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, που υπεγράφη στο
Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2001 (εφεξής «συµφωνία σύνδεσης»).
Έως ότου τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία σύνδεσης, λαµβάνω την τιµή να σας προτείνω η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και η Αραβική ∆ηµοκρατία της Αιγύπτου να εφαρµόζουν προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα άρθρα 2,
6 έως 28, 31, 33 έως 37, 55, 82 έως 84, 86 έως 87, 90 και 91, τις σχετικές δηλώσεις (1), τα παραρτήµατα 1
έως 6, τα πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 5 και την ανταλλαγή επιστολών σχετικά µε τα νωπά κοµµένα άνθη και µπουµπούκια ανθέων που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του κοινού δασµολογίου.
Το Συµβούλιο συνεργασίας που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 1977
εκτελεί, τηρουµένων των αναλογιών, τα καθήκοντά του έως ότου συσταθούν το συµβούλιο σύνδεσης και η επιτροπή σύνδεσης που προβλέπονται στον τίτλο VIII της συµφωνίας σύνδεσης. Θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό και µπορεί να συστήσει, αν θεωρηθεί σκόπιµο, επιτροπές και υποεπιτροπές στις οποίες µπορεί να αναθέσει εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητές του.
Κατά την προσωρινή εφαρµογή των προαναφερθέντων άρθρων και όταν κριθεί σκόπιµο, η αναφορά στο «συµβούλιο σύνδεσης» και στην «επιτροπή σύνδεσης» νοείται ως παραποµπή στο συµβούλιο συνεργασίας και στις επιτροπές που έχουν συσταθεί από αυτό.
Όσον αφορά τις διατάξεις που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία και τη συνακόλουθη εφαρµογή της συµφωνίας σύνδεσης, συµφωνήθηκε η ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας σύνδεσης να είναι η ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Για το πρώτο έτος εφαρµογής, οι όγκοι των δασµολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ' αναλογία των
βασικών όγκων, λαµβανοµένου υπόψη του τµήµατος της περιόδου που έχει παρέλθει πριν από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας συµφωνίας. Όσον αφορά ορισµένα προϊόντα που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της συµφωνίας σύνδεσης, εφαρµόζονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91,
1212 99 20, 1703, 2302, η δε χορηγηθείσα παραχώρηση πρέπει να εφαρµόζεται επίσης στους ειδικούς
δασµούς. Αυτές οι ρυθµίσεις θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας
σύνδεσης.
Οι διατάξεις που εφαρµόζονται προσωρινά θα αντικαταστήσουν τα άρθρα 8 έως 36, 43 έως 46 και 48 έως 51
της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου που υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 1977, καθώς και τα παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, το πρωτόκολλο αριθ.
2 και τις σχετικές κοινές δηλώσεις, δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών και τη συµφωνία µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977.
Έχω την τιµή να σας προτείνω, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

(1) Κοινές δηλώσεις για τα άρθρα 14, 18, 34 και 37 και το παράρτηµα 6 και κοινή δήλωση για την προστασία των στοιχείων·
δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα άρθρα 11, 19, 21 και 34.
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B. Επιστολή της Αιγύπτου
Βρυξέλλες, … ∆εκεµβρίου 2003
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σηµερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στην ευρωµεσογειακή συµφωνία σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, που υπεγράφη
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2001 (εφεξής “συµφωνία σύνδεσης”).
Έως ότου τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία σύνδεσης, λαµβάνω την τιµή να σας προτείνω η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Αραβική ∆ηµοκρατία της Αιγύπτου να εφαρµόζουν προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2004,
τα άρθρα 2, 6 έως 28, 31, 33 έως 37, 55, 82 έως 84, 86 έως 87, 90 και 91, τις σχετικές δηλώσεις (1), τα
παραρτήµατα 1 έως 6, τα πρωτόκολλα αριθ. 1 έως 5 και την ανταλλαγή επιστολών σχετικά µε τα νωπά
κοµµένα άνθη και µπουµπούκια ανθέων που υπάγονται στη διάκριση 0603 10 του κοινού δασµολογίου.
Το Συµβούλιο συνεργασίας που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 1977 εκτελεί, τηρουµένων των αναλογιών, τα καθήκοντά του έως ότου συσταθούν το συµβούλιο
σύνδεσης και η επιτροπή σύνδεσης που προβλέπονται στον τίτλο VIII της συµφωνίας σύνδεσης. Θεσπίζει τον
εσωτερικό του κανονισµό και µπορεί να συστήσει, αν θεωρηθεί σκόπιµο, επιτροπές και υποεπιτροπές στις
οποίες µπορεί να αναθέσει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητές του.
Κατά την προσωρινή εφαρµογή των προαναφερθέντων άρθρων και όταν κριθεί σκόπιµο, η αναφορά στο “συµβούλιο σύνδεσης” και στην “επιτροπή σύνδεσης” νοείται ως παραποµπή στο συµβούλιο συνεργασίας και στις
επιτροπές που έχουν συσταθεί από αυτό.
Όσον αφορά τις διατάξεις που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία και τη συνακόλουθη εφαρµογή της
συµφωνίας σύνδεσης, συµφωνήθηκε η ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της συµφωνίας σύνδεσης να είναι η ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας.
Για το πρώτο έτος εφαρµογής, οι όγκοι των δασµολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ' αναλογία των
βασικών όγκων, λαµβανοµένου υπόψη του τµήµατος της περιόδου που έχει παρέλθει πριν από τη θέση σε
ισχύ της παρούσας συµφωνίας. Όσον αφορά ορισµένα προϊόντα που απαριθµούνται στο πρωτόκολλο αριθ. 1
της συµφωνίας σύνδεσης, εφαρµόζονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006,
1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, η δε χορηγηθείσα παραχώρηση πρέπει να εφαρµόζεται επίσης στους
ειδικούς δασµούς. Αυτές οι ρυθµίσεις θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται µετά την έναρξη ισχύος της συµφωνίας σύνδεσης.
Οι διατάξεις που εφαρµόζονται προσωρινά θα αντικαταστήσουν τα άρθρα 8 έως 36, 43 έως 46 και 48 έως
51 της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας
της Αιγύπτου που υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου 1977, καθώς και τα παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, το πρωτόκολλο αριθ. 2 και τις σχετικές κοινές δηλώσεις, δηλώσεις και ανταλλαγές επιστολών και τη συµφωνία µεταξύ
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 1977.
Έχω την τιµή να σας προτείνω, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η
επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου.»
Επιβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με εξαιρετική εκτίµηση,
Για την κυβέρνηση της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου

(1) Κοινές δηλώσεις για τα άρθρα 14, 18, 34 και 37 και το παράρτηµα 6 και κοινή δήλωση για την προστασία των στοιχείων·
δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα άρθρα 11, 19, 21 και 34.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τη σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά µε αµοιβαία µέτρα απελευθέρωσης και µε την αντικατάσταση των
πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου
(2003/914/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά µε τη
θέσπιση αµοιβαίων µέτρων απελευθέρωσης και την αντικατάσταση
των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Στο άρθρο 16 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας συνδέσεως
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών
τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (1), η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 2000,
αναφέρεται ότι η Κοινότητα και το Βασίλειο του Μαρόκου
απελευθερώνουν σταδιακώς τις αµοιβαίες συναλλαγές τους
στον τοµέα των προϊόντων γεωργίας.

Στο άρθρο 18 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας προβλέπεται
ότι από την 1η Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και το
Βασίλειο του Μαρόκου θα εξετάσουν την κατάσταση µε
σκοπό τη θέσπιση µέτρων απελευθέρωσης που θα εφαρµοστούν από τα µέρη από την 1η Ιανουαρίου.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής για τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.

Άρθρο 3
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης της
ζάχαρης η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 (3) ή, όπου ενδείκνυται, από τις επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει αντίστοιχων διατάξεων άλλων
κανονισµών για την κοινή οργάνωση των αγορών ή από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου
248α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (4).
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας µήνας.

(3)

(4)

Η Κοινότητα συµφώνησε µε το Βασίλειο του Μαρόκου την
αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας από συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής
επιστολών. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συµφωνία.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

(1) ΕΕ L 70 της 18.3.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 4
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να υπογράψει τη συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών, δεσµεύοντας την Κοινότητα.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 104
της 20.4.2002, σ. 26).
(4) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).
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Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά µε αµοιβαία µέτρα απελευθέρωσης και µε την αντικατάσταση των γεωργικών πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας
σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου
A. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Βρυξέλλες, …….
Κύριε,
Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 16 της
ευρωµεσογειακής συµφωνίας, µε την οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η
Μαρτίου 2000, και η οποία αναφέρει ότι η Κοινότητα και το Μαρόκο απελευθερώνουν σταδιακώς τις αµοιβαίες
συναλλαγές τους στον τοµέα των προϊόντων γεωργίας.
Αυτές οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 της
συµφωνίας σύνδεσης, το οποίο προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και το Μαρόκο εξετάζουν την κατάσταση µε σκοπό τη θέσπιση µέτρων απελευθέρωσης που θα εφαρµοστούν από τα µέρη από την 1η
Ιανουαρίου 2001.
Με την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, τα δύο µέρη συµφώνησαν τα εξής:
1. Τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας σύνδεσης αντικαθίστανται από τα συνηµµένα πρωτόκολλα.
2. Στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της συµφωνίας σύνδεσης, οι ηµεροµηνίες «1η Ιανουαρίου 2000» και «1η
Ιανουαρίου 2001» αντικαθίστανται από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: «1η Ιανουαρίου 2007» και «1η Ιανουαρίου 2008».
3. Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του
Μαρόκου σχετικά µε το πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα
νωπών κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση ΣΟ 0603 10 του κοινού
δασµολογίου, που επισυνάπτεται στη συµφωνία σύνδεσης, καταργείται.
4. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2004, εξαιρουµένων των άρθρων
2, 4 και 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 τα οποία εφαρµόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2003 όσον αφορά τις
ντοµάτες.
Θα σας ήµουν υπόχρεος αν µου επιβεβαιώνατε τη σύµφωνη γνώµη της κυβέρνησής σας µε τα ανωτέρω.
Με εξαιρετική εκτίµηση.
Εξ ονόµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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B. Επιστολή του Βασιλείου του Μαρόκου
Ραµπάτ, ……….
Κύριε,
Έχω την τιµή να σας γνωρίσω τη λήψη της σηµερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως:
«Λαµβάνω την τιµή να αναφερθώ στις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 16
της ευρωµεσογειακής συµφωνίας, µε την οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, η οποία άρχισε να
ισχύει την 1η Μαρτίου 2000, και η οποία αναφέρει ότι η Κοινότητα και το Μαρόκο απελευθερώνουν σταδιακώς τις αµοιβαίες συναλλαγές τους στον τοµέα των προϊόντων γεωργίας.
Αυτές οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 της
συµφωνίας σύνδεσης, το οποίο προβλέπει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και το Μαρόκο
εξετάζουν την κατάσταση µε σκοπό τη θέσπιση µέτρων απελευθέρωσης που θα εφαρµοστούν από τα µέρη
από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Με την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, τα δύο µέρη συµφώνησαν τα εξής:
1. Τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 3 της συµφωνίας σύνδεσης αντικαθίστανται από τα συνηµµένα πρωτόκολλα.
2. Στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της συµφωνίας σύνδεσης, οι ηµεροµηνίες “1η Ιανουαρίου 2000” και “1η
Ιανουαρίου 2001” αντικαθίστανται από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: “1η Ιανουαρίου 2007” και “1η
Ιανουαρίου 2008”.
3. Η συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του
Μαρόκου σχετικά µε το πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα νωπών κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων που υπάγονται στη διάκριση ΣΟ 0603 10 του
κοινού δασµολογίου, που επισυνάπτεται στη συµφωνία σύνδεσης, καταργείται.
4. Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2004, εξαιρουµένων των
άρθρων 2, 4 και 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 τα οποία εφαρµόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2003 όσον
αφορά τις ντοµάτες.
Θα σας ήµουν υπόχρεος αν µου επιβεβαιώνατε τη σύµφωνη γνώµη της κυβέρνησής σας µε τα ανωτέρω.»
Λαµβάνω την τιµή να σας επιβεβαιώσω τη σύµφωνη γνώµη του Βασιλείου του Μαρόκου.
Με εξαιρετική εκτίµηση.
Εξ ονόµατος του Βασιλείου του Μαρόκου
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 1
για το καθεστώς που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή στην κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Μαρόκου
Άρθρο 1
1.
Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα 1Α, καταγωγής Μαρόκου, εισάγονται στην Κοινότητα
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω καθώς και στο εν λόγω παράρτηµα.
2.
Οι εισαγωγικοί δασµοί, ανάλογα µε τα προϊόντα, καταργούνται ή µειώνονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται για καθένα από αυτά στη στήλη α) του παραρτήµατος 1Α.
Για ορισµένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή δασµού κατ' αξία και ειδικού
δασµού και τα οποία επισηµαίνονται µε αστερίσκο στις στήλες α) ή γ), οι συντελεστές µείωσης που αναγράφονται
στη στήλη α) καθώς και στη στήλη γ) και αναφέρονται στην παράγραφο 3 εφαρµόζονται µόνο στους δασµούς
κατ' αξία.
3.
Για ορισµένα προϊόντα, οι δασµοί καταργούνται εντός των ορίων δασµολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται
για καθένα από αυτά στη στήλη β) του παραρτήµατος 1Α.
Για τις ποσότητες που εισάγονται καθ' υπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασµοί του κοινού δασµολογίου µειώνονται κατά τα ποσοστά που αναγράφονται στη στήλη γ) του εν λόγω παραρτήµατος.
Για το πρώτο έτος εφαρµογής της συµφωνίας, εκτός από τις ντοµάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0702 00 00, το µέγεθος των δασµολογικών ποσοστώσεων για τις οποίες η περίοδος εφαρµογής της ποσόστωσης
άρχισε πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας, υπολογίζεται ανάλογα µε το µέγεθος
βάσης, λαµβανοµένου υπόψη του χρονικού διαστήµατος που έχει µεσολαβήσει πριν από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συµφωνίας.
4.
Για ορισµένα από τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1A και εµφαίνονται στη στήλη δ), τα
ποσά των δασµολογικών ποσοστώσεων αυξάνονται σε τέσσερις ίσες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες αντιπροσωπεύει
το 3 % των αντίστοιχων ποσών, κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 1η Ιανουαρίου 2007.
5.
Σε περίπτωση µείωσης εκ µέρους της Κοινότητας των εφαρµοζόµενων δασµών του µάλλον ευνοούµενου
κράτους, η κατάργηση των δασµών που εµφαίνεται στη στήλη α) και στη στήλη γ) ισχύει και για τους εν λόγω
εφαρµοζόµενους µειωµένους δασµούς.
Άρθρο 2
1.
Για τις νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη ντοµάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00 00, για τις
περιόδους από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου, αποκαλούµενες στο εξής «περίοδοι εµπορίας», στο πλαίσιο
των ακόλουθων δασµολογικών ποσοστώσεων και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 2:
Περίοδοι εµπορίας
(Τόνοι)

2006/07 και
επόµενες

2003/04

2004/05

2005/06

Οκτώβριος

10 000

10 000

10 000

10 000

Νοέµβριος

26 000

26 000

26 000

26 000

∆εκέµβριος

30 000

30 000

30 000

30 000

Ιανουάριος

30 000

30 000

30 000

30 000

Φεβρουάριος

30 000

30 000

30 000

30 000

Μάρτιος

30 000

30 000

30 000

30 000

Απρίλιος

15 000

15 000

15 000

15 000

4 000

4 000

4 000

4 000

175 000

175 000

175 000

175 000

Γραµµή A

15 000

25 000

35 000

45 000

Γραµµή B

15 000

5 000

15 000

25 000

Βασικές µηνιαίες ποσοστώσεις

Μάιος
Σύνολο
Πρόσθετη ποσόστωση
(από 1η Νοεµβρίου έως 31 Μαΐου)
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α) οι κατ' αξία τελωνειακοί δασµοί καταργούνται,
β) η τιµή εισόδου η οποία αποτελεί το όριο µετά το οποίο οι ειδικοί δασµοί µειώνονται στο µηδέν, αποκαλούµενη
στο εξής «συµβατική τιµή εισόδου», ισούται µε 461 ευρώ/τόνο.
2.
Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας, εφόσον οι συνολικές ποσότητες που αφορούν τις ντοµάτες καταγωγής Μαρόκου οι οποίες τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα δεν υπερβαίνουν το ποσό των
βασικών µηνιαίων ποσοστώσεων και της ισχύουσας πρόσθετης ποσόστωσης για την εν λόγω περίοδο εµπορίας, η
πρόσθετη ποσόστωση για την επόµενη περίοδο εµπορίας είναι η εµφαινόµενη στην παράγραφο 1, γραµµή A. Εάν
η προϋπόθεση αυτή δεν έχει τηρηθεί για µια συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας, η πρόσθετη ποσόστωση για την επόµενη περίοδο εµπορίας είναι η εµφαινόµενη στην παράγραφο 1, γραµµή B. Ωστόσο, για την αξιολόγηση της
τήρησης της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται δεκτό ένα περιθώριο ανοχής που ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο 1 %
του προαναφερθέντος ποσού.
3.
Το Μαρόκο δεσµεύεται ότι η χρήση της πρόσθετης ποσόστωσης για ένα συγκεκριµένο µήνα δεν θα υπερβαίνει το 30 % της εν λόγω πρόσθετης ποσόστωσης.
4.
Στις 15 Ιανουαρίου και τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την 1η Απριλίου κάθε περιόδου εµπορίας, παύουν
οι αφαιρέσεις από τις ισχύουσες βασικές µηνιαίες δασµολογικές ποσοστώσεις κατά τους µήνες από τον Οκτώβριο
έως το ∆εκέµβριο και από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο, αντίστοιχα. Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οι µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες των εν λόγω βασικών µηνιαίων ποσοστώσεων καθορίζονται από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής
και µεταφέρονται στην πρόσθετη ποσόστωση της ιδίας περιόδου εµπορίας. Μετά τις ηµεροµηνίες αυτές, κάθε
αίτηση για αναδροµική χρήση µιας βασικής µηνιαίας δασµολογικής ποσόστωσης που έχει κλείσει καθώς και κάθε
ενδεχόµενη επιστροφή µη χρησιµοποιηθεισών ποσοτήτων οι οποίες αφορούν βασικές µηνιαίες δασµολογικές
ποσοστώσεις που έχουν κλείσει, πρέπει να αναφέρονται στην πρόσθετη δασµολογική ποσόστωση της ιδίας περιόδου εµπορίας.
Άρθρο 3
Για τα προϊόντα που παρατίθενται κατωτέρω, οι συµβατικές τιµές εισόδου πέραν των οποίων οι ειδικοί δασµοί
µειώνονται στο µηδέν κατά τις εµφαινόµενες περιόδους εµπορίας, είναι ίσες µε τις τιµές που παρατίθενται
κατωτέρω, ενώ οι κατ' αξία τελωνειακοί δασµοί καταργούνται στο πλαίσιο των ποσοτήτων και για τις περιόδους
εµπορίας που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
Προϊόντα

Ποσότητες
(σε τόνους)

Περίοδος εµπορίας

Συµβατική τιµή εισόδου

Αγγούρια
ΣΟ 0707 00 05

5 600

1.11-31.5

449 ευρώ

Αγκινάρες
ΣΟ0709 10 00

500

1.11-31.12

571 ευρώ

Κολοκυθάκια
ΣΟ 0709 90 70

20 000

1.10-31.1

424 ευρώ

1.2-31.3

413 ευρώ

1.4-20.4

424 ευρώ

Νωπά πορτοκάλια
ΣΟ ex 0805 10

300 000

1.12-3.5

264 ευρώ

Νωπές κληµεντίνες
ΣΟ ex 0805 20 10

130 000

1.11 έως τέλος Φεβρουαρίου

484 ευρώ

Άρθρο 4
Για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στα άρθρα 2 και 3:
— εάν η τιµή µιας παρτίδας είναι κατά 2 %, 4 %, 6 % ή 8 % κατώτερη από τη συµβατική τιµή εισόδου, ο ειδικός
δασµός της ποσόστωσης ισούται µε 2 %, 4 %, 6 % ή 8 %, αντίστοιχα, της εν λόγω συµβατικής τιµής εισόδου·
— εάν η τιµή εισόδου µιας παρτίδας είναι κατώτερη από 92 % της συµβατικής τιµής εισόδου, εφαρµόζεται ο
ειδικός τελωνειακός δασµός που έχει παγιωθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ·
— οι συµβατικές τιµές εισόδου µειώνονται στις ίδιες αναλογίες και µε τον ίδιο ρυθµό που µειώνονται οι τιµές
εισόδου που έχουν παγιωθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
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Άρθρο 5

1.
Το ειδικό καθεστώς που συµφωνείται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, αποσκοπεί στο να
διατηρήσει το επίπεδο των παραδοσιακών εξαγωγών του Μαρόκου στην Κοινότητα και να αποτρέψει τη διατάραξη
των κοινοτικών αγορών.
2.
Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης υλοποίηση του στόχου που τίθεται στην παράγραφο 1 και στα
άρθρα 2 και 3 και να βελτιωθεί τόσο η σταθερότητα της αγοράς όσο και η συνέχεια του εφοδιασµού, τα δύο
µέρη διενεργούν µεταξύ τους κάθε έτος διαβουλεύσεις, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου ή ανά πάσα
στιγµή µετά από αίτηση ενός από τα µέρη και εντός προθεσµίας που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες ηµέρες.
Οι διαβουλεύσεις αφορούν τις συναλλαγές της προηγούµενης περιόδου εµπορίας και τις προοπτικές της επόµενης, κυρίως όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς, τις προβλέψεις για την παραγωγή, τις αναµενόµενες τιµές
παραγωγής και εξαγωγής και την πιθανή εξέλιξη των αγορών.
Ενδεχοµένως, τα µέρη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση του
στόχου που τίθεται στην παράγραφο 1 και στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.
3.
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας
των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Μαρόκου, που αποτελούν αντικείµενο παραχωρήσεων
οι οποίες προβλέπονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, προκαλέσουν σοβαρή διαταραχή της κοινοτικής
αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 25 της συµφωνίας, τα δύο µέρη αρχίζουν αµέσως διαβουλεύσεις για την
εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναµονή της λύσης αυτής, η Κοινότητα µπορεί να λάβει τα µέτρα που θεωρεί
αναγκαία.
Άρθρο 6
Οι οίνοι καταγωγής Μαρόκου που χαρακτηρίζονται ως οίνοι ελεγχόµενης ονοµασίας καταγωγής, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο να καθορίζεται η καταγωγή σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο
παράρτηµα 1 B του παρόντος πρωτοκόλλου ή από το έγγραφο V I 1 ή V I 2 συµπληρωµένο σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 σχετικά µε τα πιστοποιητικά και τις αναλύσεις που απαιτούνται
για την εισαγωγή των οίνων, των χυµών και των γλευκών σταφυλιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A

Κωδικός ΣΟ (1)

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

Άλογα άλλα από αυτά που προορίζονται για
σφαγή

100

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα,
εκτός από τα κρέατα οικιακών προβατοειδών

100

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

100

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

100

ex 0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται
και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια· λευκό
(φύτρα) µανιταριών, εκτός από τριανταφυλλιές

100

ex 0602 40

Τριανταφυλλιές µπολιασµένες ή µη, εκτός από τα
µοσχεύµατα τριανταφυλλιάς

100

0603 10

Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, νωπά

100

3 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0603 10 10

Τριαντάφυλλα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31
Μαΐου

0603 10 20

Γαρύφαλλα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31
Μαΐου

0603 10 40

Γλαδιόλες από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31
Μαΐου

0603 10 50

Χρυσάνθεµα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31
Μαΐου

0603 10 30

Ορχιδέες από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 14
Μαΐου

100

2 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0603 10 80

Άλλα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 14 Μαΐου

ex 0701 90 50
ex 0701 90 90

Πατάτες νωπές, πρώιµες, από την 1η ∆εκεµβρίου
έως τις 30 Απριλίου

100

120 000

40

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0702 00 00

Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη
από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου

0702 00 00

Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη
από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου

60 (*)

ex 0703 10 11

Κρεµµύδια νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου

100

0703 10 19
0709 90 90

Άγρια κρεµµύδια του γένους Muscari comosum, από τις15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου

0101 90 19

ex 0204

60 (*) (3)

8 000

60

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 4
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Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

0703 10 90

Ασκαλώνια νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0703 20 00

Σκόρδα νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0703 90 00

Πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη

L 345/125

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

100

1 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex 0704

Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του
γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, εκτός από τα κινέζικα λάχανα

100

500

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex 0704 90 90

Κινέζικα λάχανα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη

100

200

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0705 11 00

Μαρούλια στρογγυλά, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη

100

200

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0705 19 00

Μαρούλια (Lactuca sativa), νωπά ή διατηρηµένα
µε απλή ψύξη (εκτός από µαρούλια στρογγυλά)

100

600

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0705 29 00

Ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρηµένα
µε απλή ψύξη (εκτός από τα ραδίκια witloof
(Cichorium intybus var. foliosum)

0706 10 00

Καρότα και γογγύλια νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη

0706 90

Κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί),
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες
ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0707 00 05

Αγγούρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 Μαΐου

0707 00 05

Αγγούρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου

100 (*)

0707 00 90

Αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

100

0708 10 00

Μπιζέλια (Pisum sativum), νωπά ή διατηρηµένα
µε απλή ψύξη, από την 1η Οκτωβρίου έως τις
30 Απριλίου

100

0708 20 00

Φασόλια (Vigna spp. Phaseolus spp.), νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 Μαΐου

100

0709 10 00

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη,
από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου

0709 10 00

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη,
από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου και από την
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου

100 (*)

0709 20 00

Σπαράγγια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου

100

0709 30 00

Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη,
από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 30 Απριλίου

100

Άρθρο 3

100

—

30 (*)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 3
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Κωδικός ΣΟ (1)
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Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

0709 40 00

Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα, νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη

ex 0709 51 00

Μανιτάρια του γένους Agaricus, νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, άλλα από τα µανιτάρια καλλιέργειας
νωπά

31.12.2003

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

100

9 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0709 59 10

Μανιτάρια είδους chanterelles,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη

ή

0709 59 30

Μανιτάρια είδους cèpes, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη

ex 0709 59 90

Άλλα µανιτάρια βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη εκτός από τα µανιτάρια καλλιέργειας

0709 70 00

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας)
και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες), νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή
ψύξη

100

0709 60 99

Άλλες πιπεριές του γένους Capsicum ή του
γένους Pimenta, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή
ψύξη, από τις 15 Νοεµβρίου έως τις 30 Ιουνίου

100

0709 90 10

Σαλατικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη
(άλλα από µαρούλια «Lactuca sativa» και ραδίκια
«Cichorium spp.»)

100

0709 90 31

Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, που
προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (4)

100

0709 90 39

Άλλες ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

100

0709 90 40

Κάππαρη, νωπή ή διατηρηµένη µε απλή ψύξη

100

0709 90 60

Γλυκό καλαµπόκι, νωπό ή διατηρηµένο µε απλή
ψύξη

100

0709 90 70

Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 20 Απριλίου

0709 90 70

Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή
ψύξη, από τις 21 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου

60 (*)

ex 0709 90 90

Μπάµιες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη,
από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουνίου

100

ex 0710

Κατεψυγµένα λαχανικά εκτός από τα µπιζέλια
και τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του
γένους Pimenta

100

ex 0710 21 00
0710 29 00

Μπιζέλια, άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον
ατµό, κατεψυγµένα

100

0710 80 59

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους
Pimenta, άβραστες ή βρασµένες στο νερό ή στον
ατµό, κατεψυγµένες (εκτός από τις γλυκοπιπεριές)

100

Άρθρο 3

10 000

Άρθρο 1 παράγραφος 4
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Κωδικός ΣΟ (1)

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

600

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0711 20 10

Ελιές, διατηρηµένες προσωρινά αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, που προορίζονται για χρήσεις άλλες από
την παραγωγή λαδιού (4)

100

0711 30 00

Κάππαρη,
διατηρηµένη
προσωρινά
αλλά
ακατάλληλη για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκεται

100

0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 30
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90

Αγγούρια και αγγουράκια, µανιτάρια, τρούφες,
γλυκό καλαµπόκι, κρεµµύδια, άλλα λαχανικά
(εκτός από τις πιπεριές) και µείγµατα λαχανικών,
διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του
θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή
στην κατάσταση που βρίσκονται

100

0711 90 10

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους
Pimenta, διατηρηµένες προσωρινά αλλά
ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκονται, εκτός από τις γλυκοπιπεριές

100

ex 0712

Λαχανικά ξερά εκτός από τα κρεµµύδια και τις
ελιές

100

ex 0713 50 00

Κουκιά και λαθούρια που προορίζονται για
σπορά

100

ex 0713 50 00
0713 90 90

Κουκιά και λαθούρια και άλλα όσπρια, εκτός από
αυτά που προορίζονται για σπορά

100

0804 10 00

Χουρµάδες, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού
περιεχοµένου ίσου ή κατώτερου των 35 kg

100

0804 20

Σύκα

100

0804 40 00

Αχλάδια της ποικιλίας avocats

100

ex 0805 10

Νωπά πορτοκάλια, από την 1η ∆εκεµβρίου έως
τις 31 Μαΐου

ex 0805 10

Νωπά πορτοκάλια, από την 1η Ιουνίου έως τις
30 Νοεµβρίου

100

ex 0805 10 80

Πορτοκάλια άλλα από νωπά

100

ex 0805 20 10

Κληµεντίνες, νωπές, από την 1η Νοεµβρίου έως
τέλος Φεβρουαρίου

ex 0805 20 10

Κληµεντίνες, νωπές, από την 1η Μαρτίου έως τις
31 Οκτωβρίου

100 (*)

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
0805 20 90

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
tangerines και satsumas) νωπά· wilkings και
παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά

100 (*)

0805 40 00

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά ή ξερά

L 345/127

100

ex 0805 50 10

Λεµόνια νωπά

100 (*)

ex 0805 50

Λεµόνια και γλυκολέµονα, άλλα από νωπά

100 (*)

80 (*)

Άρθρο 3

80 (*)

Άρθρο 3

L 345/128

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

31.12.2003

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

ex 0806 10 10

Σταφύλια νωπά, επιτραπέζια, από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 Ιουλίου

100 (*)

0807 11 00

Καρπούζια νωπά, από την 1η Ιανουαρίου έως τις
15 Ιουνίου

100

0807 19 00

Άλλα πεπόνια νωπά, από τις 15 Οκτωβρίου έως
τις 31 Μαΐου

100

0808 20 90

Κυδώνια νωπά

100

1 000

50

0809 10 00

Βερίκοκα νωπά

100 (*) (5)

3 500

—

0809 20

Κεράσια νωπά

Άρθρο 1 παράγραφος 4

0809 30

Ροδάκινα νωπά, στα οποία περιλαµβάνονται και
τα brugnons και nectarines

0809 40 05

∆αµάσκηνα, νωπά, από την 1η Νοεµβρίου έως
τις 30 Ιουνίου

100 (*)

0810 10 00

Φράουλες, νωπές, από την 1η Νοεµβρίου έως τις
31 Μαρτίου

100

0810 20 10

Σµέουρα, νωπά, από τις 15 Μαΐου έως τις 15
Ιουλίου

100

0810 50 00

Ακτινίδια, φρέσκα, από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 30 Απριλίου

100

250

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex 0810 90 95

Ρόδια, νωπά

100

ex 0810 90 95

Φραγκόσυκα και µούσµουλα, νωπά

100

ex 0811

Καρποί και φρούτα, όχι ψηµένα στον ατµό ή
βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, χωρίς
προσθήκη

100

ex 0812 90 20

Πορτοκάλια,
διατηρηµένα

προσωρινά

100

ex 0812 90 99

Άλλα εσπεριδοειδή, λεπτοαλεσµένα, προσωρινά
διατηρηµένα

100

0813 10 00

Βερίκοκα αποξεραµένα

100

0813 40 10

Ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται τα brugnons και τα nectarines, αποξεραµένα

100

0813 40 50

Καρποί παπαίας αποξεραµένοι

100

0813 40 95

Άλλοι καρποί και φρούτα αποξεραµένοι

100

0813 50 12
0813 50 15

Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και φρούτων,
χωρίς δαµάσκηνα

100

0904 12 00

Πιπέρι θρυµµατισµένο ή σε σκόνη

100

0904 20 90

Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους
Pimenta, θρυµµατισµένα ή σε σκόνη

100

0910

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι,
φύλλα δάφνης και άλλα µπαχαρικά

100

λεπτοαλεσµένα,

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

3 500

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

10 000 (καθαρό
στραγγισµένο
βάρος)

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

1209 91 90

Άλλα σπέρµατα λαχανικών (6)

100

1209 99 99

Άλλα σπέρµατα, καρποί για σπορά (6)

100

1211 90 30

Κουκιά tonka

100

1212 10

Χαρούπια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
σπέρµατα χαρουπιών

100

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

25

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

100

1510

Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα, και
µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε
λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509

ex 1302 20

L 345/129

ex 2001 10 00

Αγγούρια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

ex 2001 10 00

Αγγουράκια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι ή οξικό οξύ

100

ex 2001 90 93

Κρεµµύδια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

2001 90 20

Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις
γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons),
παρασκευασµένοι ή διατηρηµένοι µε ξίδι ή οξικό
οξύ

100

ex 2001 90 50

Μανιτάρια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε
ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

ex 2001 90 65

Ελιές, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε ξίδι ή
οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

ex 2001 90 70

Γλυκοπιπεριές, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
µε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

ex 2001 90 75

Κοκκινογούλια για σαλάτα, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης

100

ex 2001 90 85

Κράµβες
κόκκινες,
παρασκευασµένες
ή
διατηρηµένες µε ξίδι ή οξικό οξύ, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης

100

ex 2001 90 96

Άλλα λαχανικά, φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη
φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ, χωρίς προσθήκη ζάχαρης

100

2002 10 10

Ντοµάτες, αποφλοιωµένες

100

2002 90

Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό, (εκτός από ντοµάτες ολόκληρες ή σε τεµάχια)

100

L 345/130

Κωδικός ΣΟ (1)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

31.12.2003

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

10 500

20

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2003 10 20
2003 10 30

Μανιτάρια του γένους Agaricus, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι
ή οξικό οξύ

100

2003 20 00

Τρούφες, παρασκευασµένες ή
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

διατηρηµένες

100

2003 90 00

Άλλα µανιτάρια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

100

2004 10 99

Άλλες πατάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένες

100

ex 2004 90 30

Κάππαρη και ελιές, παρασκευασµένες ή
διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένες

100

2004 90 50

Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια,
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε
ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα

100

2005 40 00

Μπιζέλια (Pisum sativum), παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένα

2005 59 00

Άλλα
φασολάκια,
παρασκευασµένα
ή
διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγµένα

2004 90 98

Άλλα λαχανικά, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα

100

2005 10 00

Λαχανικά οµογενοποιηµένα, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
µη κατεψυγµένα

100

2005 20 20

Πατάτες σε λεπτές φέτες, τηγανητές σε λίπος ή
λάδι, έστω και αλατισµένες ή αρωµατισµένες, σε
ερµητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άµεση κατανάλωση

100

2005 20 80

Άλλες πατάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες

100

2005 51 00

Φασόλια σε σπόρους, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
µη κατεψυγµένα

100

2005 60 00

Σπαράγγια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένα

100

2005 70

Ελιές, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς
παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες

100

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

2005 90 10

Καρποί του γένους Capsicum εκτός από τις γλυκοπιπεριές, παρασκευασµένοι ή διατηρηµένοι
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένοι

100

2005 90 30

Κάππαρη, παρασκευασµένη ή διατηρηµένη
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένη

100

2005 90 50

Αγκινάρες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένες

100

2005 90 60

Καρότα, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς
παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένα

100

2005 90 70

Μείγµατα λαχανικών, παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ,
µη κατεψυγµένα

100

2005 90 80

Άλλα λαχανικά, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, µη κατεψυγµένα

100

2007 10 91

Παρασκευάσµατα
φρούτων

100

2007 10 99

Άλλα παρασκευάσµατα οµογενοποιηµένα

100

2007 91 90

Εσπεριδοειδή, άλλα

100

2007 99 91

Πολτοί και πάστες µήλων

100

2007 99 98

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί
και πάστες καρπών και φρούτων, άλλα

100

2008 30 51
2008 30 71
ex 2008 30 90

Τεµάχια φραπών και γκρέιπ-φρουτ

80

οµογενοποιηµένα

τροπικών

L 345/131

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα
tangerines και satsumas) λεπτοαλεσµένα·
κληµεντίνες, wilkings και παρόµοια υβρίδια
εσπεριδοειδών, λεπτοαλεσµένα
ex 2008 30 55

— σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg

100

ex 2008 30 75

— σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

80

ex 2008 30 59
2008 30 79

Πορτοκάλια και λεµόνια, λεπτοαλεσµένα

80

ex 2008 30 90

Εσπεριδοειδή λεπτοαλεσµένα

80

ex 2008 30 90

Πολτοί εσπεριδοειδών

40

L 345/132

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

31.12.2003

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

2008 50 61
2008 50 69

Βερίκοκα,
αλλιώς
παρασκευασµένα
ή
διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε
προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg

100

10 000

20

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2008 50 71
2008 50 79

Βερίκοκα,
αλλιώς
παρασκευασµένα
ή
διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε
προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το
1 kg

100

5 000

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex 2008 50 92
2008 50 94

Μισά βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασµένα ή
διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου 4,5 kg ή περισσότερο

100

ex 2008 50 92
2008 50 94

Πολτοί βερίκοκων, αλλιώς παρασκευασµένοι ή
διατηρηµένοι, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου 4,5 kg ή περισσότερο

100

10 000

50

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex 2008 50 99

Βερίκοκα,
αλλιώς
παρασκευασµένα
ή
διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου λιγότερο των 4,5 kg

100

7 200

50

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2008 70 99

Μισά ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται τα
brugnons και τα nectarines) αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου λιγότερο των
4,5 kg

ex 2008 70 92
ex 2008 70 94

Μισά ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται τα
brugnons και τα nectarines) αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου 4,5 kg ή
περισσότερο

50

2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

Μείγµατα φρούτων, χωρίς προσθήκη αλκοόλης
και µε προσθήκη ζάχαρης

100

100

55

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2009 11
2009 12 00
2009 19

Χυµοί πορτοκαλιών

100 (*)

50 000

70 (*)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2009 21 00
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99

Χυµοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ

100 (*)

1 000

70 (*)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

2009 39 11
2009 39 19

Χυµοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς

100 (*)

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Περιγραφή των εµπορευµάτων (2)

L 345/133

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
(%)

∆ασµολογικές
ποσοστώσεις
(τόνοι καθαρού
βάρους)

Συντελεστής µείωσης
των δασµών ΜΕΚ
πέραν των υφιστάµενων δασµολογικών
ποσοστώσεων
(%)

Ειδικές διατάξεις

α

β

γ

δ

Χυµοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς, εκτός από τα
λεµόνια

100

ex 2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια

100

95 200 hl

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

ex
ex
ex
ex

Κρασιά από νωπά σταφύλια που απολαύουν ονοµασίας καταγωγής µε τα παρακάτω ονόµατα:
Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour και Zennata, σε δοχεία περιεχοµένου που
δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα, µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο 15 % vol ή λιγότερο

100

56 000 hl

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω
και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το
κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των
δηµητριακών ή οσπριοειδών, εκτός από το
καλαµπόκι και το ρύζι

100

ex
ex
ex
ex

2009 31 11
2009 31 19
2009 39 31
2009 39 39

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

ex 2302

(*) Ο συντελεστής µείωσης εφαρµόζεται µόνο στους δασµούς κατ' αξία.
(1) Κωδικοί ΣΟ που αντιστοιχούν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 (ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1).
(2) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου
ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.
(3) Η εφαρµογή της εν λόγω παραχώρησης αναστέλλεται έως την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας συµφωνίας για την εφαρµογή νέων µέτρων απελευθέρωσης.
(4) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/
93 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και µετέπειτα τροποποιήσεις].
(5) Για τα νωπά κεράσια, ο συντελεστής µείωσης εφαρµόζεται επίσης στον ελάχιστο ειδικό τελωνειακό δασµό.
(6) Η παραχώρηση αυτή αφορά µόνο τους σπόρους που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των οδηγιών για την εµπορία των σπόρων και των φυτών.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3
για το καθεστώς που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή στο Μαρόκο γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Κοινότητας
Άρθρο 1
1.
Για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που εµφαίνονται στο
παράρτηµα, ο εισαγωγικός δασµός στο Μαρόκο καθορίζεται στη
στήλη α) του παραρτήµατος. Οι διαδοχικές µειώσεις που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία πρέπει να πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τα ποσοστά που εµφαίνονται στις στήλες γ), ε), ζ), ι),
ια) εντός των ορίων των δασµολογικών ποσοστώσεων που εµφαίνονται στις στήλες β), δ), στ), η) και θ).
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εάν µετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας µια δασµολογική µείωση τυγχάνει
γενικής εφαρµογής, ο εν λόγω µειωµένος δασµός αντικαθιστά το
δασµό που εµφαίνεται στη στήλη α) του παραρτήµατος για την
εφαρµογή της παραγράφου 1, από την ηµεροµηνία εφαρµογής της
υπόψη µείωσης.
3.
Όσον αφορά τα προϊόντα του κωδικού ex 1001 90 99 που
αναφέρονται στο παράρτηµα, ο δασµός που εµφαίνεται στη στήλη
α) του εν λόγω παραρτήµατος είναι ο ισχύων κατά την 1η Οκτωβρίου 2003 και παραµένει στο επίπεδο αυτό για τον υπολογισµό
της δασµολογικής µείωσης.
Εάν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία ο εν λόγω δασµός τύχει γενικής
µείωσης, το ποσοστό που εµφαίνεται στις στήλες γ), ε), ζ), ι) και ια)
τροποποιείται σύµφωνα µε τους εξής κανόνες:
— σε περίπτωση γενικής µείωσης του δασµού, το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται κατά 0,275 % ανά εκατοστιαία µονάδα µείωσης,
— σε περίπτωση επακόλουθης γενικής αύξησης του δασµού, το
ποσοστό µειώνεται κατά 0,275 % ανά εκατοστιαία µονάδα
αύξησης,

σµα της προσαρµογής αυτής µπορεί να τροποποιηθεί µε κοινή συµφωνία των µερών, αυξανόµενο ή µειούµενο κατά 5 % σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2.
Η ανωτέρω δασµολογική ποσόστωση δεν ισχύει για τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο. Τα µέρη συµφωνούν κατά τις διαβουλεύσεις που
προβλέπονται στην ακόλουθη παράγραφο να εξετάσουν τη δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράµµατος µε βάση τις προβλέψεις
της αγοράς του Μαρόκου. Ωστόσο, η παράταση αυτή δεν µπορεί
να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου.
2. Για τη διαχείριση των ρυθµίσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 και για να διασφαλιστεί ο εφοδιασµός της αγοράς
του Μαρόκου καθώς και η σταθερότητά και η συνέχεια της τελευταίας και προκειµένου να σταθεροποιηθούν οι τιµές της αγοράς
του Μαρόκου και να διατηρηθούν οι παραδοσιακές ροές των
συναλλαγών, εφαρµόζεται στον υπόψη τοµέα το ακόλουθο
καθεστώς συνεργασίας:
Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εµπορίας και το αργότερο
κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του Μαΐου, πραγµατοποιείται µια ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των δύο µερών.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι συζητήσεις αφορούν την
κατάσταση της αγοράς σιτηρών και ειδικότερα τις προβλέψεις για
την παραγωγή µαλακού σίτου στο Μαρόκο, την κατάσταση των
αποθεµάτων, την κατανάλωση, τις τιµές παραγωγής και την πιθανή
εξέλιξη της αγοράς, καθώς και τις δυνατότητες προσαρµογής της
προσφοράς στη ζήτηση.

— σε περίπτωση νέων αυξήσεων ή µειώσεων του δασµού, το ποσοστό που προκύπτει από την εφαρµογή των προηγούµενων
περιπτώσεων τροποποιείται σύµφωνα µε το συναφή τύπο.

3. Εάν, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, το
Μαρόκο χορηγήσει, για τα σιτηρά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
ex 1001 90 99, µεγαλύτερη δασµολογική µείωση σε τρίτη χώρα
στο πλαίσιο διεθνούς συµφωνίας, το Μαρόκο δεσµεύεται να
χορηγήσει αυτόνοµα την ίδια δασµολογική µείωση στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Άρθρο 3

1.
Για τα σιτηρά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
ex 1001 90 99, ο καθορισµός της δασµολογικής ποσόστωσης
όπως αναφέρεται στη σηµείωση στο κάτω µέρος της σελίδας 2 του
παραρτήµατος, πραγµατοποιείται µε βάση την παραγωγή του
Μαρόκου για το τρέχον έτος, όπως αυτή εκτιµάται και δηµοσιοποιείται από τις αρχές του Μαρόκου κατά τη διάρκεια του Μαΐου.
Η εν λόγω ποσόστωση προσαρµόζεται ενδεχοµένως στο τέλος Ιουλίου, µετά από ανακοίνωση των αρχών του Μαρόκου για το οριστικό µέγεθος της παραγωγής του Μαρόκου. Ωστόσο, το αποτέλε-

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συµφωνίας,
εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι
εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αποτελούν αντικείµενο παραχωρήσεων οι οποίες προβλέπονται βάσει του παρόντος
πρωτοκόλλου, προκαλέσουν σοβαρή διαταραχή της αγοράς του
Μαρόκου κατά την έννοια του άρθρου 25 της συµφωνίας, τα δύο
µέρη αρχίζουν αµέσως διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης
λύσης. Εν αναµονή της λύσης αυτής, το Μαρόκο µπορεί να λάβει
τα µέτρα που θεωρεί αναγκαία.

Κωδικός ΣΟ
(1)

Περιγραφή προϊόντων

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

2,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

0105 11

Πετεινοί και κότες, µε βάρος που δεν υπερβαίνουν τα 185 g

2,5

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

ex 0202 20

Τεµάχια κρεάτων βοοειδών, µε κόκαλα, κατεψυγµένα, εκτός
από τα τέταρτα του σφαγίου που ονοµάζονται «αλληλοσυµπληρούµενα»

254,0

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

4 000

82,3

0207 12

Πετεινοί και κότες, κατοικίδιοι, µη τεµαχισµένοι, κατεψυγµένοι

110,0

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

200

27,3

ex 0207 27 10

Τεµάχια από γάλους και γαλοπούλες, χωρίς κόκαλα, κατεψυγµένα, αλεσµένα

60,0

770

36,7

770

36,7

840

40,0

910

43,3

1 000

46,7

0207 27 30

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα, από γάλους
και γαλοπούλες, κατεψυγµένες

0207 27 50

Στήθια και τεµάχια από στήθια, από γάλους και γαλοπούλες
µε κόκαλα, κατεψυγµένα

0207 27 60

Κνήµες και τεµάχια κνηµών, από γάλους και γαλοπούλες µε
κόκαλα, κατεψυγµένες

110,0

60

13,6

70

13,6

80

18,2

90

22,7

100

27,3

0207 27 70

Μηροί και τεµάχια µηρών, από γάλους και γαλοπούλες µε
κόκαλα, κατεψυγµένοι, εκτός από κνήµες και τεµάχια κνηµών

0207 27 80

Άλλα τεµάχια µε κόκαλα από γάλους και γαλοπούλες, κατεψυγµένα

0401 30

Κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) περιεκτικότητας κατά βάρος σε
λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %

109,0

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

1 000

88,5

31.12.2003

Βοοειδή αναπαραγωγής, καθαρής φυλής (εκτός από αγελάδες)
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ex 0102 10

EL

α

2003

L 345/136

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή προϊόντων

α

0402 10 19

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα 2,5 kg

60,0

0402 21 11

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 1,5 %, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

109,0

0402 21 19

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 27 %, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε
άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει
τα 2,5 kg

0402 21 91

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 27 %, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 21 99

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 27 %, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε άµεσες συσκευασίες
καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα 2,5 kg

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

4 000

72,5

4 000

100,0

3 200

20,2

72,5

4 300

100,0

3 200

20,2

72,5

4 600

100,0

3 200

20,2

72,5

4 800

100,0

3 200

20,2

72,5

100,0

3 200

20,2

L 345/137

109,0

2005
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Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), σε σκόνη, σε κόκκους
ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος
λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα
2,5 kg

2004

EL

0402 10 11

2003

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε
βάρος λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 8 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 10 %, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg (εκτός από τα γάλατα
και τις κρέµες γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες
στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών
που υπερβαίνει το 1,5 %)

0402 91 59

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε
βάρος λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 10 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 45 %, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα 2,5 kg (εκτός από τα γάλατα και
τις κρέµες γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που
υπερβαίνει το 1,5 %)

0402 91 99

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε
βάρος λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 45 %, σε άµεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα
2,5 kg (εκτός από τα γάλατα και τις κρέµες γάλακτος σε
σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 1,5 %)

0402 99

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

2 600

24,8

2 600

24,8

2 600

29,4

2 600

33,9

2 600

38,6

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα, µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

109,0

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

1 000

90,9

0403 90 11
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 59

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, κεφίρ και
άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν
καταστεί όξινα, µη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

109,0

300

74,3

300

74,3

300

76,1

300

78,0

300

79,8

0404 10

Ορός γάλακτος, τροποποιηµένος ή µη, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

17,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

109,0

EL

0402 91 31

2003
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Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

31.12.2003

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

32,5

0405 20 00

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

50,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0405 90 00

Άλλες γαλακτικές λιπαρές ύλες

17,5

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

0406 20

Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 30

Τυριά λιωµένα, άλλα από τα τριµµένα ή σε σκόνη

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

0406 40

Τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα στίγµατα

75,0

100

41,3

100

41,3

100

49,3

100

57,3

100

65,3

Άλλα τυριά εκτός από τα τυριά που προορίζονται για µεταποίηση του κωδικού ΣΟ 0406 90 01

75,0

1 000

52,0

1 000

52,0

1 000

57,0

1 000

62,0

1 000

68,0

0406 90 01

Άλλα τυριά που προορίζονται για µεταποίηση

17,5

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0407 00 19

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα, µε το τσόφλι τους (εκτός από
αυγά γάλων ή χηνών)

52,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

0408 99 80

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, νωπά, βρασµένα στο
νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς
διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (εκτός
από αβγά γάλων ή χηνών)

50,0

60

50,0

60

50,0

70

50,0

80

50,0

90

50,0

0409 00 00

Μέλι φυσικό

50,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

100

30,0

0504 00 00

Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεµάχια
(άλλα από εκείνα των ψαριών)

32,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 200

100,0

1 400

100,0

1 600

100,0

ex 0406 90

52

69,2

8 200

69,2

8 500

69,2

8 700

69,2

9 000

69,2

L 345/139

50

8 200

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βούτυρο

EL

0405 10

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

17,5

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

500

100,0

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα
γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση· φυτά
φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου εκτός από τις ρίζες
του κωδικού 1212

2004

EL

0601

2003

L 345/140

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

32,5

50

0602 20

∆ένδρα, χαµόδενδρα, δενδρύλλια και θάµνοι, που δίνουν
βρώσιµους καρπούς, µπολιασµένα ή µη· φυτά αµπέλου, µπολιασµένα ή µε ρίζα

2,5

17,5

50

Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

17,5

1 150

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 450

100,0

1 600

100,0

0602 90 45

Μοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά, δενδρύλλια, χαµόδενδρα και θάµνοι της υπαίθρου (εκτός από οπωροφόρα και
δένδρα του δάσους)

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0602 90 99

Άλλα φυτά εσωτερικών χώρων, ζωντανά (εκτός από µοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά καθώς και ανθοφόρα φυτά µε
µπουµπούκια ή άνθη)

17,5

300

42,9

300

42,9

400

57,1

500

71,4

600

100,0

0701 10 00

Πατάτες για σπορά, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

40,0

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

50 000

37,5

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

50,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 150

100,0

1 300

100,0

1 500

100,0

0712 90 50
0712 90 90

Καρότα και άλλα λαχανικά ή µείγµατα λαχανικών, ξερά, έστω
και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε
σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

31.12.2003

0602 90 30

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

450

100,0

0713 10 90

Μπιζέλια «pisum sativum», ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα (εκτός από τα µπιζέλια που προορίζονται για σπορά)

50,0

350

24,0

350

24,0

350

28,0

350

32,0

350

36,0

0713 33 90

Φασόλια κοινά (phaseolus vulgaris), ξερά, χωρίς λοβό, έστω
και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα (εκτός από τα φασόλια που
προορίζονται για σπορά)

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

150

50,0

ex 0713 50 00

Κουκιά (vicia faba var. Major) και λαθούρια (vicia faba var.
Equina και vicia faba var. Minor) ξερά, χωρίς λοβό, που
προορίζονται για σπορά

25,0

4 200

40,0

4 200

50,0

4 200

60,0

4 200

70,0

4 200

80,0

0713 90 90

Άλλα όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή
σπασµένα εκτός από αυτά που προορίζονται για σπορά

50,0

3 600

20,0

3 600

20,0

3 600

26,0

3 600

30,0

3 600

42,0

0802 12 90

Αµύγδαλα γλυκά, νωπά ή ξερά, χωρίς κέλυφος

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 22 00

Φουντούκια «corylus spp.», νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το
κέλυφος ή τη φλούδα τους

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0802 90

Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το
κέλυφος ή τη φλούδα τους

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

0804 40 00

Αχλάδια της ποικιλίας avocats, νωπά ή ξερά

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

0806 20

Σταφύλια ξερά (σταφίδες)

52,0

100

23,1

100

23,1

100

28,8

100

32,7

100

44,2

Μήλα νωπά, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου

52,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

0808 20 50

Αχλάδια νωπά, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου

52,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

0810 50 00

Ακτινίδια (κίουι), νωπά

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

ex 0808 10

L 345/141

17,5

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπιζέλια (pisum sativum), ξερά, χωρίς λοβό, που προορίζονται για σπορά

EL

0713 10 10

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

∆αµάσκηνα, ξερά

52,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 31 Μαρτίου

75 (α)

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

ex 1001 90 99

Όλυρα (σπέλτα), σιτάρι µαλακό και σµιγάδι (εκτός από τα
προϊόντα που προορίζονται για σπορά)

135 (α)

1 060 000
(2)
Άρθρο 2

38,0

1 060 000
(2)
Άρθρο 2

38,0

1 060 000
(2)
Άρθρο 2

38,0

1 060 000
(2)
Άρθρο 2

38,0

1 060 000
(2)
Άρθρο 2

38,0

36,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

2 000

100,0

ex 1003 00 90

Κριθάρι (εκτός από το κριθάρι για σπορά και το κριθάρι
ζυθοποιίας), από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 31 Μαρτίου

35 (β)

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

100 000

20,0

ex 1003 00 90

Κριθάρι ζυθοποιίας

35 (β)

10 000

100,0

10 000

100,0

12 000

100,0

14 000

100,0

16 000

100,0

2,5

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

800

100,0

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

35 (β)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

2 000

(3)

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1004 00 00

Βρώµη

25

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κριθάρι για σπορά

1003 00 10

EL

0813 20 00

L 345/142

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

30
Καλαµπόκι για σπορά

1005 90 00

Καλαµπόκι (εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά)

1006 10 10

Ρύζι µε το φλοιό του (ρύζι paddy), που προορίζεται για
σπορά

2,5

1006 30

Ρύζι µισολευκασµένο ή λευκασµένο, έστω και γυαλισµένο ή
στιλβωµένο

140 (γ)

31.12.2003

1005 10

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

3 000

100,0

1107 10 19
1107 10 99

Βύνη, ακαβούρντιστη, που δεν παρουσιάζεται µε µορφή
αλευριού

40,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

5 000

25,0

1108 12 00

Άµυλο καλαµποκιού

32,5

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

800

23,1

1108 13 00

Άµυλο πατάτας

32,5

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

500

23,1

Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκάµβης, έστω και σπασµένα
(που προορίζονται για έκθλιψη)

2,5

1 250

100,0

1 250

100,0

1 500

100,0

1 750

100,0

2 000

100,0

Σπέρµατα ηλιοτρόπιου που προορίζονται για σπορά

2,5

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

250

100,0

ex 1206 00 99

Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα (εκτός από τα
σπέρµατα που προορίζονται για σπορά, τα σπέρµατα χωρίς
κέλυφος και τα σπέρµατα µε γκρίζο και λευκό ραβδωτό
κέλυφος), που προορίζονται για έκθλιψη

2,5

2 500

100,0

2 500

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 000

100,0

1207 50 90

Σπέρµατα σιναπιού, έστω και σπασµένα (εκτός από τα
σπέρµατα που προορίζονται για σπορά)

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

1209 10 00

Σπέρµατα ζαχαρότευτλων, για σπορά

2,5

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1 000

100,0

1209 21 00

Σπέρµατα µηδικής, για σπορά

2,5

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1205 90 00

1206 00 10

L 345/143

25 (δ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σόργο σε κόκκους (εκτός από το σόργο σε κόκκους, υβρίδιο,
που προορίζεται για σπορά)

EL

1007 00 90

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

Σπέρµατα λαχανικών, για σπορά

1212 10 10
1212 10 91

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

1 200

100,0

Χαρούπια και σπέρµατα χαρουπιών, µη αποφλοιωµένα, ούτε
σπασµένα, ούτε αλεσµένα

32,5

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

200

100,0

1213 00 00

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και
τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων

25-40

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1 150

100,0

1214

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά,
ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (foin, luzerne) τριφύλλια,
κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων

2,5

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

61 000

100,0

1507 10 90

Σογιέλαιο ακατέργαστο, έστω και αποκοµµιωµένο (εκτός από
το σογιέλαιο που προορίζεται για τεχνικές ή βιοµηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή)

2,5

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

30 000

100,0

ex 1507 90

Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, συσκευασµένο

25,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

ex 1508 90

Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα,
συσκευασµένο

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

500

32,7

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

4 000

100,0

1509 10 90

Παρθένο ελαιόλαδο, εκτός από το παρθένο ελαιόλαδο
λαµπάντε

52,05

1512 11 91

Λάδι ηλιοτροπίου, ακατέργαστο (εκτός από το λάδι που
προορίζεται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από
την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή)

2,5

31.12.2003

1 200
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2,5

EL

1209 91

2003
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Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

ex 1514 19 90

Λάδια αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, ακατέργαστα

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

25,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

600

100,0

Λινέλαιο ακατέργαστο

2,5

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

125

100,0

1515 90 40
1515 90 59

Άλλα φυτικά λάδια ακατέργαστα

2,5

50

100,0

50

100,0

50

100,0

75

100,0

100

100,0

1515 90 60
1515 90 99

Άλλα φυτικά λάδια και τα κλάσµατά τους

25,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

150

100,0

ex 2002 90

Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε
ξίδι ή οξικό οξύ (εκτός από τις ολόκληρες τοµάτες ή σε
τεµάχια), σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που
υπερβαίνει το 1 kg

50,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2003 10
2003 90

Μανιτάρια, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε
ξίδι ή οξικό οξύ

50,0

200

70,0

200

70,0

200

80,0

200

90,0

200

100,0

2004 10 10

Πατάτες, απλώς ψηµένες, κατεψυγµένες

25,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

1 000

60,0

2005 40 00
2005 51 00

Μπιζέλια «pisum sativum» και φασόλια «vigna spp., phaseolus spp.», σε σπόρους, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

100

50,0

L 345/145

1515 11
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Λάδια αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης χαµηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ «σταθερά λάδια των οποίων η
περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ δεν υπερβαίνει το 2 %» και
τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα (εκτός από τα ακατέργαστα λάδια και τα
λάδια που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις,
άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή), συσκευασµένα

2004

EL

1514 11

2003

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

100

10,0

100

10,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

ex 2007 10 10
2007 10 91
ex 2007 10 99
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 35
ex 2007 99 39
2007 99 51
2007 99 55
ex 2007 99 58
2007 99 91
2007 99 93
ex 2007 99 98

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες
καρπών και φρούτων, εκτός από εσπεριδοειδή, φράουλες και
βερίκοκα

50,0

150

20,0

150

20,0

200

30,0

250

40,0

300

50,0

2008 19 13
2008 19 19

Καβουρδισµένα αµύγδαλα και φιστίκια και καρποί µε κέλυφος και άλλα σπέρµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
µείγµατα, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg

50,0

100

20,0

100

20,0

100

30,0

100

40,0

100

50,0

2008 70 61
2008 70 71
2008 70 79

Ροδάκινα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα brugnons
και nectarines, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης, αλλά µε προσθήκη ζάχαρης

50,0

150

20,0

150

20,0

150

30,0

150

40,0

150

50,0

2009 79 19
2009 79 99

Χυµοί µήλων που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς
προσθήκη αλκοόλης, συµπυκνωµένοι

50,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

300

100,0

ex 2009 80 79
2009 80 88
2009 80 99

Χυµοί φρούτων ή λαχανικών που δεν έχουν υποστεί ζύµωση,
συµπυκνωµένοι

50,0

500

70,0

500

70,0

580

80,0

660

90,0

730

100,0

31.12.2003

50,0
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Ελιές, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι
ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένες

EL

2005 70 10
2005 70 90

L 345/146

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

100

100,0

2204 10

Κρασιά αφρώδη

52,0

3 000 hl

23,1

3 000 hl

23,1

3 000 hl

32,7

3 000 hl

42,3

3 000 hl

53,8

2204 21

Άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία µε περιεχόµενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 l

52,0

6 000 hl

23,1

6 000 hl

23,1

6 000 hl

32,7

6 000 hl

42,3

6 000 hl

53,8

2204 29

Άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία µε περιεχόµενο
που υπερβαίνει τα 2 l

52,0

12 000 hl

23,1

12 000 hl

23,1

12 000 hl

32,7

12 000 hl

42,3

12 000 hl

53,8

2302 30 10
2302 30 90

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το κοσκίνισµα, το άλεσµα ή
άλλες κατεργασίες των δηµητριακών

2,5

3 000

100,0

3 000

100,0

3 500

100,0

4 200

100,0

5 000

100,0

2302 40 10
2302 40 90

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το κοσκίνισµα, το άλεσµα ή
άλλες κατεργασίες άλλων δηµητριακών

2,5

12 500

100,0

12 500

100,0

15 000

100,0

17 500

100,0

20 000

100,0

2303 20 11
2303 20 18

Πολτοί τεύτλων

2,5

40 000

100,0

40 000

100,0

50 000

100,0

60 000

100,0

72 000

100,0

2303 20 90

Υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας (εκτός από πολτούς τεύτλων)

32,5

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

5 000

100,0

2309 10

Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασµένες για τη λιανική
πώληση

32,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

1 000

38,5

L 345/147

50,0
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Μείγµατα χυµών φρούτων στα οποία περιλαµβάνεται και ο
µούστος σταφυλιών ή λαχανικών (εκτός από µήλα, αχλάδια,
εσπεριδοειδή, ανανά και τροπικά φρούτα, χωρίς ζάχαρη)

EL

2009 90 59
2009 90 98

31.12.2003

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

Περιγραφή προϊόντων

α

2003

2004

2005

2007 και επόµενα

2006

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

Ποσόστωση
(τόνοι)

∆ασµολογική
µείωση (%)

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι

ια

17,5

6 000

100,0

6 000

100,0

9 000

100,0

12 000

100,0

15 000

100,0

ex 2309 90 99

Προµείγµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

52,0

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

1 000

51,9

2401 10 60

Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των
µίσχων
Καπνά dark air cured, χωρίς αφαίρεση των µίσχων
Καπνά µε µερική ή ολική αφαίρεση των µίσχων, αλλά όχι
αλλιώς κατεργασµένα

17,5

200

100,0

200

100,0

300

100,0

400

100,0

500

100,0

2401 10 70
2401 20 90

Το ποσοστό αυτό εφαρµόζεται όταν η αξία είναι κατώτερη ή ίση µε 1 000 Dh/τόνο, ενώ όταν η αξία υπερβαίνει τα 1 000 Dh/τόνο υπόκειται σε εισαγωγικό δασµό ύψους 2,5 %.
Το ποσοστό αυτό εφαρµόζεται όταν η αξία είναι κατώτερη ή ίση µε 800 Dh/τόνο, ενώ όταν η αξία υπερβαίνει τα 800 Dh/τόνο υπόκειται σε εισαγωγικό δασµό ύψους 2,5 %.
Το ποσοστό αυτό εφαρµόζεται όταν η αξία είναι κατώτερη ή ίση µε 3 000 Dh/τόνο, ενώ όταν η αξία υπερβαίνει τα 3 000 Dh/τόνο υπόκειται σε εισαγωγικό δασµό ύψους 16 %.
Το ποσοστό αυτό εφαρµόζεται όταν η αξία είναι κατώτερη ή ίση µε 800 Dh/τόνο, ενώ όταν η αξία υπερβαίνει τα 800 Dh/τόνο υπόκειται σε εισαγωγικό δασµό ύψους 16 %.
Το ποσοστό αυτό εφαρµόζεται επί της δασµολογητέας αξίας. Όταν η δηλωθείσα αξία είναι κατώτερη από 3 500 Dh/τόνο, εφαρµόζεται πρόσθετος εισαγωγικός δασµός 123 % επί της διαφοράς µεταξύ του καθορισµένου ορίου (3 500 Dh/τόνο) και της
δηλωθείσας αξίας.
1
( ) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, το κείµενο της περιγραφής εµπορευµάτων θεωρείται ότι έχει µόνον ενδεικτική αξία, δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος
παραρτήµατος, από το πεδίο εφαρµογής των κωδικών ΣΟ που αντιστοιχούν στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1832/2002 (ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1). Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού
ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.
(2) Σε περίπτωση που η παραγωγή µαλακού σίτου του Μαρόκου (P) υπερβεί τους 2,1 εκατ. τόνους, η εν λόγω ποσόστωση (Q) µειώνεται σύµφωνα µε τον τύπο Q (εκατ. τόνοι) = 2,59-0,73*P (εκατ. τόνοι), έως 400 000 τόνους τουλάχιστον εφόσον η παραγωγή του Μαρόκου είναι ίση µε ή υπερβαίνει τους 3 000 000 τόνους.
(3) Το προτιµησιακό ποσοστό που εφαρµόζεται είναι 2,5 %.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άλλα παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για
τη διατροφή των ζώων (µόνο κοκκιδιοστατικά σε υπόστρωµα,
χολίνη, 70, παρασκευάσµατα για τη διατροφή των ψαριών,
αντιβιοτικά, υποκατάστατα γάλακτος, αποξηραµένος πολτός
ζαχαρότευτλων µε προσθήκη µελάσας, κατάλοιπα αµυλοποιίας, εκτός από προµείγµατα)

EL

ex 2309 90

L 345/148

Κωδικός ΣΟ
(1)

Εισαγωγικός
δασµός
(%)

31.12.2003

31.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινή δήλωση
Τα µέρη συµφωνούν να επανεξετάσουν την κατάσταση όσον αφορά τις δασµολογικές προτιµήσεις που θεσπίζονται
µε το πρωτόκολλο αριθ. 3, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98
και ζάχαρη από τεύτλα που υπάγονται στον κωδικό 1701 12 90 σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο στο άρθρο 16
της συµφωνίας σύνδεσης.

Κοινή δήλωση
Τα µέρη επιβεβαιώνουν ότι η παρούσα συµφωνία θα εφαρµοστεί από το Βασίλειο του Μαρόκου στο πλαίσιο
καθεστώτος δηµοπράτησης αδειών εισαγωγής για τη διαχείριση των προτιµησιακών ποσοστώσεων.
Σε περίπτωση τροποποίησης του εν λόγω καθεστώτος δηµοπράτησης ή θέσπισης ενός συστήµατος άµεσων
πληρωµών, τα µέρη συµφωνούν να αρχίσουν διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 20 της συµφωνίας σύνδεσης.
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L 345/150

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

31.12.2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την προσωρινή εφαρµογή της διµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
(2003/915/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
πρώτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής,

Η διµερής συµφωνία τυγχάνει προσωρινής εφαρµογής, εν αναµονή
της επίσηµης σύναψής της και µε την επιφύλαξη της αµοιβαίας
προσωρινής εφαρµογής της διµερούς συµφωνίας από τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας (1), από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Το κείµενο της διµερούς συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις εξ ονόµατος της
Κοινότητας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας µε στόχο
την παράταση κατά ένα έτος της υπάρχουσας διµερούς συµφωνίας και των πρωτοκόλλων που διέπουν επί του παρόντος
το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων µε τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας. Τα ποσοτικά όρια έχουν προσαρµοστεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ετήσιοι ρυθµοί
ανάπτυξης και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Με την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, η διµερής συµφωνία θα πρέπει να
υπογραφεί εξ ονόµατος της Κοινότητας.

(3)

Η διµερής συµφωνία θα πρέπει να τύχει προσωρινής εφαρµογής από την 1η Ιανουαρίου 2004, εν αναµονή της περάτωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψή της
και µε την επιφύλαξη της αµοιβαίας προσωρινής εφαρµογής
της από τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Με την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψης σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου να ορίσει τα
πρόσωπα που είναι αρµόδια να υπογράψουν εξ ονόµατος της Κοινότητας τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας
σχετικά µε την τροποποίηση της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας για το εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων η οποία µονογραφήθηκε στις
Βρυξέλλες την 1η Απριλίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999.

Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση που η Λευκορωσία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 2 σηµείο 5 της διµερούς
συµφωνίας, η ποσόστωση για το 2004 θα µειωθεί στα επίπεδα που
έχουν καθοριστεί για το 2003.
2. Η απόφαση για την εφαρµογή της παραγράφου 1 θα ληφθεί
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3030/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, περί κοινών κανόνων εφαρµογής ορισµένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (2).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

(1) Η ηµεροµηνία έναρξης της προσωρινής εφαρµογής δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.
(2) ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 138/2003 (ΕΕ L 23 της 28.1.2003,
σ. 1).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά µε την τροποποίηση
της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων η οποία µονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Απριλίου 1993,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία µονογραφήθηκε
στις 11 Νοεµβρίου 1999
A. Επιστολή του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κύριε,
1.

Έχω την τιµή να αναφερθώ στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η οποία µονογραφήθηκε την 1η
Απριλίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών η οποία
µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999 (εφεξής καλούµενη «η συµφωνία»).

2.

Ενόψει της λήξης της ισχύος της συµφωνίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 της συµφωνίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας συµφωνούν να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας για περαιτέρω χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προϋποθέσεις:

2.1. Το παράρτηµα Ι, στο οποίο παρατίθενται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συµφωνίας, αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής.
2.2. Το κείµενο του άρθρου 19 παράγραφος 1 δεύτερη και τρίτη φράση της συµφωνίας αντικαθίσταται από το
εξής κείµενο:
«Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.»
2.3. Το παράρτηµα ΙΙ, στο οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί περιορισµοί για τις εξαγωγές από τη ∆ηµοκρατία της
Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 2 της παρούσας επιστολής.
2.4. Το παράρτηµα του πρωτοκόλλου Γ, στο οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά τις εξαγωγές
από τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά τη διεξαγωγή εργασιών τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας αντικαθίσταται για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 από το προσάρτηµα 3 της παρούσας επιστολής.
2.5. Οι εισαγωγές στη Λευκορωσία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπόκεινται κατά το 2004 σε δασµούς που δεν υπερβαίνουν τους καθορισθέντες για το 2003 στο προσάρτηµα
4 της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας, η οποία µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999.
Σε περίπτωση µη εφαρµογής των εν λόγω δασµών, η Κοινότητα θα έχει το δικαίωµα να επανεισαγάγει, για
την περίοδο κατά την οποία θα συνεχιστεί η εφαρµογή της συµφωνίας και σε αναλογική βάση, τα επίπεδα
ποσοτικών περιορισµών που ίσχυαν για το 2003 όπως διευκρινίζεται στην ανταλλαγή επιστολών, η οποία
µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999.
3.

Εφόσον η ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας γίνει µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου πριν από τη
λήξη της εν λόγω συµφωνίας, οι ισχύοντες περιορισµοί καταργούνται σταδιακά στο πλαίσιο της συµφωνίας
του ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης και του πρωτοκόλλου προσχώρησης
της Λευκορωσίας στον ΠΟΕ. Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφοι 2 και 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 και 17 της συµφωνίας, τα πρωτόκολλα Α, Β και Γ της συµφωνίας, καθώς και τα εγκεκριµένα πρακτικά αριθ. 1, 2, 3, 4 και 6 θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται ως διοικητικές ρυθµίσεις κατά την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα
είδη ένδυσης.

4.

Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συµφωνεί µε τα ανωτέρω. Στην περίπτωση
αυτή, η παρούσα συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα
που έπεται της ηµεροµηνίας, κατά την οποία τα µέρη γνωστοποίησαν αµοιβαία την ολοκλήρωση των απαραίτητων προς τούτο νοµικών διαδικασιών. Εν τω µεταξύ, η συµφωνία εφαρµόζεται προσωρινά από την 1η
Ιανουαρίου 2004, µε την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Για το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προσάρτηµα 1

Το παράρτηµα Ι της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, η οποία µονογραφήθηκε την 1η Απριλίου 1993 και περιλαµβάνει τις κατηγορίες και τις περιγραφές εµπορευµάτων
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αντικαθίσταται από το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3030/93 (1). Συµφωνείται
ότι, µε την επιφύλαξη των κανόνων για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας, η περιγραφή των εµπορευµάτων θεωρείται απλώς ενδεικτική, καθώς τα προϊόντα που καλύπτει κάθε κατηγορία καθορίζονται στο παράρτηµα µε κωδικούς της ΣΟ. Σε
περίπτωση κατά την οποία, πριν από κάποιον κωδικό ΣΟ αναγράφεται το σύµβολο «ex», τα προϊόντα της κάθε κατηγορίας
καθορίζονται από το πεδίο του κωδικού ΣΟ και από την αντίστοιχη περιγραφή.

(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 91.
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Προσάρτηµα 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Λευκορωσία

Οµάδα IA

Οµάδα IB

Οµάδα IIA

Οµάδα IIB

Οµάδα IIIA

Οµάδα IIIB

Οµάδα IV

Κατηγορία

Μονάδα

Ποσόστωση 2004 από την
1η Ιανουαρίου 2004

Ποσόστωση 2004 από την
1η Μαΐου 2004

1

τόνοι

1 480

1 532

2

τόνοι

3 765

4 334

3

τόνοι

218

225

4

Χ τεµάχια

1 073

1 135

5

Χ τεµάχια

954

1 012

6

Χ τεµάχια

838

854

7

Χ τεµάχια

830

843

8

Χ τεµάχια

953

1 062

9

τόνοι

346

347

20

τόνοι

306

307

22

τόνοι

387

473

23

τόνοι

242

243

39

τόνοι

218

219

12

Χ ζεύγη

5 611

5 675

13

Χ τεµάχια

2 533

2 574

15

Χ τεµάχια

959

969

16

Χ τεµάχια

175

176

21

Χ τεµάχια

839

850

24

Χ τεµάχια

732

764

26/27

Χ τεµάχια

1 012

1 023

29

Χ τεµάχια

351

352

73

Χ τεµάχια

296

302

83

τόνοι

170

173

33

τόνοι

366

370

36

τόνοι

1 174

1 178

37

τόνοι

440

441

50

τόνοι

142

186

67

τόνοι

322

323

74

Χ τεµάχια

342

346

90

τόνοι

188

189

115

τόνοι

83

83

117

τόνοι

973

1 210

118

τόνοι

426

427
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Προσάρτηµα 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Γ
Κατηγορία

Μονάδα

1η Ιανουαρίου 2004

1η Μαΐου 2004

4

1 000 τεµάχια

4 420

4 432

5

1 000 τεµάχια

6 167

6 179

6

1 000 τεµάχια

7 524

7 526

7

1 000 τεµάχια

5 582

5 586

8

1 000 τεµάχια

1 858

1 966

12

1 000 τεµάχια

4 163

4 163

13

1 000 τεµάχια

412

419

15

1 000 τεµάχια

3 225

3 228

16

1 000 τεµάχια

736

736

21

1 000 τεµάχια

2 402

2 403

24

1 000 τεµάχια

509

526

26/27

1 000 τεµάχια

2 598

2 598

29

1 000 τεµάχια

1 221

1 221

73

1 000 τεµάχια

4 678

4 679

83

τόνοι

622

622

74

1 000 τεµάχια

816

816
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B. Επιστολή της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας
Κύριε,
Έχω την τιµή να αναφερθώ στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που µονογραφήθηκε την 1η Απριλίου 1993,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, η οποία µονογραφήθηκε στις
11 Νοεµβρίου 1999 (εφεξής καλούµενη «η συµφωνία»). Έχω την τιµή να σας γνωρίσω τη λήψη της από... επιστολής σας, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Κύριε,
1.

Έχω την τιµή να αναφερθώ στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της
∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας για το εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που µονογραφήθηκε
την 1η Απριλίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τη συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών, η οποία µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999 (εφεξής καλούµενη “η συµφωνία”).

2.

Ενόψει της λήξης της ισχύος της συµφωνίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και σύµφωνα µε το άρθρο 19
παράγραφος 1 της συµφωνίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας συµφωνούν
να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας για περαιτέρω χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προϋποθέσεις:

2.1. Το παράρτηµα Ι, στο οποίο παρατίθενται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συµφωνίας,
αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 1 της παρούσας επιστολής.
2.2. Το κείµενο του άρθρου 19 παράγραφος 1 δεύτερη και τρίτη φράση της συµφωνίας αντικαθίσταται από
το εξής κείµενο:
“Εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.”
2.3. Το παράρτηµα ΙΙ, στο οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί περιορισµοί για τις εξαγωγές από τη ∆ηµοκρατία
της Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αντικαθίσταται από το προσάρτηµα 2 της παρούσας
επιστολής.
2.4. Το παράρτηµα του πρωτοκόλλου Γ, στο οποίο καθορίζονται οι ποσοτικοί περιορισµοί κατά τις εξαγωγές
από τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µετά τη διεξαγωγή εργασιών
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή στη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας αντικαθίσταται για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 από το προσάρτηµα 3 της παρούσας επιστολής.
2.5. Οι εισαγωγές στη Λευκορωσία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπόκεινται κατά το 2004 σε δασµούς που δεν υπερβαίνουν τους καθορισθέντες για το 2003 στο
προσάρτηµα 4 της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας, η οποία µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999.
Σε περίπτωση µη εφαρµογής των εν λόγω δασµών, η Κοινότητα θα έχει το δικαίωµα να επανεισαγάγει,
για την περίοδο κατά την οποία θα συνεχιστεί η εφαρµογή της συµφωνίας και σε αναλογική βάση, τα
επίπεδα ποσοτικών περιορισµών που ίσχυαν για το 2003 όπως διευκρινίζεται στην ανταλλαγή επιστολών, η οποία µονογραφήθηκε στις 11 Νοεµβρίου 1999.
3.

Εφόσον η ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας γίνει µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου πριν από
τη λήξη της εν λόγω συµφωνίας, οι ισχύοντες περιορισµοί καταργούνται σταδιακά στο πλαίσιο της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης και του πρωτοκόλλου
προσχώρησης της Λευκορωσίας στον ΠΟΕ. Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 2, παράγραφοι 2 και 3,
3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 της συµφωνίας, τα πρωτόκολλα Α, Β και Γ της συµφωνίας, καθώς και τα εγκεκριµένα πρακτικά αριθ. 1, 2, 3, 4 και 6 θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται ως
διοικητικές ρυθµίσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 17 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης.

4.

Θα σας παρακαλούσα να επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συµφωνεί µε τα ανωτέρω. Στην περίπτωση
αυτή, η παρούσα συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας, κατά την οποία τα µέρη γνωστοποίησαν αµοιβαία την ολοκλήρωση
των απαραίτητων προς τούτο νοµικών διαδικασιών. Εν τω µεταξύ, η συµφωνία εφαρµόζεται προσωρινά
από την 1η Ιανουαρίου 2004, µε την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση»
Έχω την τιµή να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή µου συµφωνεί µε το περιεχόµενο της επιστολής σας.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Για την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/131/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον τερµατισµό της
διαδικασίας διαβουλεύσεων µε την Αϊτή στο πλαίσιο του άρθρου 96 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης
ΑΚΕ-ΕΚ
(2003/916/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (1), που τέθηκε σε ισχύ την
1η Απριλίου 2003, και ιδίως το άρθρο 96 αυτής,
την εσωτερική συµφωνία µεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και τις διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν για την υλοποίηση της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 3
αυτής,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Βάση της απόφασης 2001/131/EΚ (3) αναστέλλεται εν µέρει
η χορήγηση χρηµατοδοτικής βοήθειας στην Αϊτή ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των «κατάλληλων µέτρων», που
προβλέπονται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.
Η απόφαση 2001/131/ΕΚ λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003
και προβλέπει την αναθεώρηση των µέτρων πριν την ηµεροµηνία αυτή.
∆εν έχει αποκατασταθεί ακόµη ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών στην Αϊτή. Ωστόσο, αξίζει να υποστηριχθούν
ορισµένες ενέργειες για την ενίσχυση του εκδηµοκρατισµού,
του κράτους δικαίου και της εκλογικής διαδικασίας, προκειµένου να ενισχυθεί ο ρόλος τον οποίο έχει αναλάβει η
οργάνωση των αµερικανών κρατών βάσει των ψηφισµάτων
806, 822 και 1959. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι ενέργειες
που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από
την απόφαση αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 141 της 7.6.2003, σ. 25).
(2) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.
(3) ΕΕ L 48 της 17.2.2001, σ. 31· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/53/ΕΚ (ΕΕ L 20 της 24.1.2003, σ. 23).

πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα, την καταπολέµηση της
φτώχιας και τη χορήγηση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας
καθώς και οι ενέργειες που προσκοµίζουν άµεσο όφελος
στον πληθυσµό της Αϊτής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τροποποιείται ως εξής η απόφαση 2001/131/EΚ:
1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
i) στο δεύτερο εδάφιο αντί «31 ∆εκεµβρίου 2003» τίθεται «31
∆εκεµβρίου 2004»,
ii) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Επανεξετάζεται τακτικά και τουλάχιστον εντός εξαµήνου.»
2. Το παράρτηµα αντικαθίσταται µε το κείµενο που αποτελεί το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα που εκδίδεται.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

31.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιστολή προς την Κυβέρνηση της Αϊτής
Αγαπητέ Κύριε,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο άρθρο 9 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Οι αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, στις οποίες βασίζεται η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΚ, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της συµφωνίας
και εποµένως τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών µας.
Με την επιστολή της, της 31 Ιανουαρίου 2001 η Ένωση εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ικανοποιητική
λύση για το πρόβληµα της παραβίασης του εκλογικού νόµου της Αϊτής. Σας ενηµέρωσε σχετικά µε τα κατάλληλα µέτρα που
ελήφθησαν βάση του άρθρου 96 παράγραφος 2 σηµείο γ της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Με τις επιστολές της, της
23ης Ιανουαρίου 2002 και της 24ης Ιανουαρίου 2003 η Ένωση επανεξέτασε την απόφαση της, της 29ης Ιανουαρίου 2001 µε
στόχο την βαθµιαία επαναλειτουργία των µέσων συνεργασίας σε συνάρτηση µε την υλοποίηση των στόχων όσον αφορά την
εκλογική διαδικασία.
Σήµερα, σχεδόν τρία χρόνια µετά την πολιτική κρίση, η Ένωση θεωρεί ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόµη ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών στην Αϊτή. Αναγνωρίζει εντούτοις ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τόσο σε διεθνές όσο και τοπικό επίπεδο
για την έξοδο από αυτήν την κρίση, ειδικά στο πλαίσιο της οργάνωσης των αµερικανικών κρατών (ΟAS) και της κοινότητας της
Καραϊβικής (CARICOM), και επανεπιβεβαιώνει την επιθυµία της να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες. Κατά συνέπεια στο πλαίσιο
του ψηφίσµατος της ΟΑS αριθ. 822 η κυβέρνηση της Αϊτής έχει αναλάβει τη δέσµευση να θέσει ως κορυφαία προτεραιότητά
της την αποκατάσταση ενός κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στην χώρα, ερευνώντας εκτός των άλλων όλα τα πολιτικά
εγκλήµατα και ενισχύοντας τα προγράµµατα αφοπλισµού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει ένθερµα την κυβέρνηση
να µετατρέψει γρήγορα αυτή τη δέσµευση σε συγκεκριµένες ενέργειες και να λάβει όλα τα µέτρα που προβλέπει το ψήφισµα
822 της ΟΑS µε στόχο την οργάνωση ελεύθερων και ανόθευτων εκλογών τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί έντονα λόγω της επιδείνωσης της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης στην Αϊτή και επανεπιβεβαιώνει
την πρότασή της να συνεχίσει τη συνεργασία µε στόχο το άµεσο όφελος του λαού της Αϊτής.
Με βάση τα προαναφερόµενα στοιχεία το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεώρησε την απόφασή του της 10ης Ιανουαρίου 2003 και αποφάσισε να αναθεωρήσει ως εξής τα κατάλληλα µέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 96 παράγραφος 2
σηµείο γ της συµφωνίας:
α) θα συνεχιστεί η διάθεση του υπολοίπου του όγδοου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για προγράµµατα προς άµεσο
όφελος του πληθυσµού της Αϊτής, για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα, της διαδικασίας
εκδηµοκρατισµού, του κράτους δικαίου και της εκλογικής διαδικασίας·
β) οι αποφάσεις σχετικά µε την κοινοποίηση της διάθεσης των πόρων του ένατου ΕΤΑ και σχετικά µε τον προγραµµατισµό και
την υπογραφή του σχετικού ενδεικτικού εθνικού προγράµµατος θα ληφθούν σε συνάρτηση µε την υλοποίηση του ψηφίσµατος 822 της ΟΑS και ειδικά µε βάση τις διατάξεις που αφορούν τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, στις οποίες περιλαµβάνονται αυτές οι οποίες προβλέπουν την σύσταση ενός προσωρινού εκλογικού συµβουλίου (CEP), την σύσταση εκ
µέρους του συµβουλίου αυτού µιας επιτροπής εκλογικών εγγυήσεων και τη διενέργεια των εκλογών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπόψη της την έκκληση της ΟΑS που περιλαµβάνεται στο ψήφισµα 822 υπέρ της εξοµάλυνσης της συνεργασίας καθώς και τη σύσκεψη των δωρητών στην Ουάσιγκτον τον ∆εκέµβριο του 2003, στην οποία εκπροσωπήθηκε και συµµετείχε για την επανεξέταση της κατάστασης στην Αϊτή. Μέσα σ' αυτό το γενικό πλαίσιο κρίνεται ότι τα
περιφερειακά προγράµµατα του ενδεικτικού περιφερειακού προγράµµατος της Καραϊβικής που ωφελούν απευθείας το λαό
της Αϊτής, καθώς και άλλες χώρες, δεν επηρεάζονται από τα προαναφερόµενα µέτρα. Η εµπορική συνεργασία και οι εµπορικές προτιµήσεις δεν επηρεάζονται από αυτά τα µέτρα.
Η Ένωση θα παρακολουθεί στενά την περαιτέρω διαδικασία εκδηµοκρατισµού και ειδικά την υλοποίηση των φάσεων που οδηγούν στην οργάνωση βουλευτικών και τοπικών εκλογών. Η Ένωση είναι έτοιµη να επανεξετάσει την απόφασή της στην περίπτωση ενθαρρυντικών εξελίξεων και επαναλαµβάνει την διάθεσή της να συµµετάσχει σε ένα ενισχυµένο πολιτικό διάλογο.
Με τιµή,
Για την Επιτροπή

Για το Συµβούλιο
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