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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 764/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Απριλίου 2000
σχετικά µε την εφαρµογή δράσεων που αποβλέπουν στην εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης
ΕΚ-Τουρκίας
τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη
αυτής της διαδικασίας.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

(11)

Ενόψει της ανάπτυξης στενών σχέσεων µεταξύ αυτής της
χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τα ακόλουθα ψηφίσµατα: στις 13 ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Τουρκία (3), στις 17 Σεπτεµβρίου 1998
σχετικά µε τις εκθέσεις της Επιτροπής για την εξέλιξη των
σχέσεων µε την Τουρκία µετά τη θέση σε ισχύ της τελωνειακής ένωσης (4), στις 3 ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων µε την Τουρκία και σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο µε τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία — οι αρχικές επιχειρησιακές προτάσεις της Επιτροπής» (5) και, τέλος, στις 6 Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε την κατάσταση των σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη σηµασία του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία.

(12)

Ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς κατά την έννοια του
σηµείου 34 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου
1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (6) εγγράφεται στον παρόντα κανονισµό για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, εντασσόµενο
στο πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο της συνολικής µεσογειακής χρηµατοδότησης, χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες της αρχής που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό,
όπως καθορίζονται στη συνθήκη.

(13)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού 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 (7).

(14)

Για την έκδοση του παρόντος κανονισµού, η συνθήκη δεν
προβλέπει άλλες εξουσίες εκτός από τις εξουσίες του άρθρου 308,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, της 12ης
και 13ης ∆εκεµβρίου 1997, επιβεβαίωσε την επιλεξιµότητα
της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 4 Μαρτίου 1998,
ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία — οι αρχικές επιχειρησιακές προτάσεις της Επιτροπής»,
µε σκοπό να προετοιµάσει την Τουρκία για την
προσχώρηση.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ, της 15ης και 16ης
Ιουνίου 1998, θεώρησε ότι η ανακοίνωση αυτή παρείχε µια
καλή βάση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των σχέσεων
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ κάλεσε την Επιτροπή
να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για την εφαρµογή στην
πράξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ υπενθύµισε ότι η
ευρωπαϊκή στρατηγική απαιτεί χρηµατοδοτική στήριξη.

(6)

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου
1999 γίνεται αναφορά στη χρηµατοδοτική βοήθεια υπέρ
της Τουρκίας.

(7)

Η τελωνειακή ένωση ΕΚ-Τουρκίας άρχισε να ισχύει στις 31
∆εκεµβρίου 1995 και η Τουρκία συνεχίζει την εφαρµογή
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, της 10ης και 11ης
∆εκεµβρίου 1999, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι υποψήφιο
κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση µε
βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά
υποψήφια κράτη.

(9)

(10)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού βασίζονται στο
σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου,
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, τα
οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της.
Η Κοινότητα αποδίδει µεγάλη σηµασία στο γεγονός ότι
είναι αναγκαίο η Τουρκία να βελτιώσει και να προωθήσει τις
δηµοκρατικές πρακτικές της και το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς και να επεκτείνει

( ) ΕΕ C 408 της 29.12.1998, σ. 14.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
1

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η Κοινότητα συµβάλλει στις προσπάθειες προετοιµασίας της Τουρκίας για την προσχώρηση προσεγγίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
όλους τους τοµείς που συνδέονται µε την εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης.
Άρθρο 2
Το ποσό της δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εκτέλεση του
παρόντος κανονισµού για το διάστηµα 2000-2002 είναι 15 εκατοµµύρια ευρώ.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C
L

17 της 22.1.1996, σ. 46.
313 της 12.10.1998, σ. 176.
398 της 21.12.1998, σ. 57.
172 της 18.6.1999, σ. 1.
184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Η αρχή που είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό εγκρίνει τις
ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 3
1.
Από τα έργα και τις δράσεις συνεργασίας µπορούν να επωφεληθούν όχι µόνον το τουρκικό κράτος και οι περιφέρειες αλλά
και οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές οργανώσεις, οι δηµόσιοι
οργανισµοί, οι τοπικές ή παραδοσιακές κοινότητες, οι οργανώσεις
στήριξης των επιχειρήσεων, οι συνεταιρισµοί και η κοινωνία των
πολιτών, και ιδίως οι ενώσεις, τα ιδρύµατα και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις.
2.
Όταν απουσιάζει ένα στοιχείο ουσιώδες για τη συνέχιση των
µέτρων στήριξης υπέρ της Τουρκίας, ιδίως στην περίπτωση της
παραβίασης των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς
και του διεθνούς δικαίου, το Συµβούλιο µπορεί, αποφασίζοντας µε
ειδική πλειοψηφία και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, να αποφασίσει τη λήψη κατάλληλων µέτρων.
3.
Η Επιτροπή ενηµερώνει, σχετικά µε τον ενδεικτικό προγραµµατισµό της, την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 («επιτροπή MED»), καθώς και τη µεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή και
τη µεικτή οικονοµική και κοινωνική επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας.
Άρθρο 4
Τα σχέδια και οι δράσεις συνεργασίας µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο χρηµατοδότησης, ιδίως στους παρακάτω τοµείς:
α) στήριξη της εναρµόνισης της τουρκικής νοµοθεσίας µε την
κοινοτική νοµοθεσία και ενίσχυση της θεσµικής ανάπτυξης που
συνδέεται µε την προσαρµογή αυτή·
β) πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, κυρίως µε τη δηµιουργία
των αναγκαίων µέσων στον τοµέα της πιστοποίησης και της
ποιότητας·
γ) στήριξη της απελευθέρωσης των κινήσεων των κεφαλαίων
µεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας·
δ) συνεργασία µε σκοπό την εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκίας, ιδίως µε
την ενσωµάτωση της Τουρκίας στο πανευρωπαϊκό σύστηµα
κανόνων καταγωγής και µε τη στήριξη της συµµετοχής της
Τουρκίας στις συµβάσεις για τη διαµετακόµιση και το ενιαίο
διοικητικό έγγραφο·
ε) στήριξη της προσαρµογής της γεωργικής πολιτικής της Τουρκίας προκειµένου να εγκρίνει τα µέτρα της ΚΑΠ που είναι
αναγκαία για την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
γεωργικών προϊόντων·
στ) συνεργασία στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα·
ζ) συµµετοχή σε ορισµένα προγράµµατα και σε ορισµένους κοινοτικούς φορείς, ιδίως στους τοµείς του περιβάλλοντος, της
έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
η) συνεργασία στους τοµείς της πολιτικής ανταγωνισµού, των
καταναλωτών, των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας των
πληροφοριών·
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Άρθρο 5

1.
Η χρηµατοδοτική στήριξη δυνάµει του παρόντος κανονισµού
λαµβάνει τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων.
2.
Τα µέσα που µπορούν να εφαρµοστούν στο πλαίσιο των
δράσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνουν
κυρίως, εντός των ορίων που καθορίζει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία προϋπολογισµού, τεχνική
βοήθεια, κατάρτιση ή άλλες υπηρεσίες, προµήθειες και έργα, καθώς
και λογιστικούς ελέγχους και αποστολές αξιολόγησης και ελέγχου.
3.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύπτει ιδίως τις
δαπάνες επενδύσεων, µε εξαίρεση την αγορά ακινήτων και τις
περιοδικές δαπάνες (που περιλαµβάνουν τα διοικητικά έξοδα και τα
έξοδα συντήρησης και λειτουργίας), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την ανάληψη των περιοδικών
δαπανών από τους δικαιούχους.
4.
Για κάθε δράση συνεργασίας ζητείται η χρηµατοδοτική συνδροµή των εταίρων που ορίζονται στο άρθρο 3. Η συνδροµή αυτή
ζητείται µέσα στα όρια των δυνατοτήτων των συγκεκριµένων
εταίρων και σε συνάρτηση µε τη φύση κάθε δράσης. Σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις και όταν ο εταίρος είναι είτε µη κυβερνητική
οργάνωση είτε οργάνωση σε κοινοτική βάση, η συνδροµή µπορεί να
παρέχεται σε είδος.
5.
Μπορεί επίσης να αναζητηθούν δυνατότητες συγχρηµατοδότησης µε άλλους χορηγούς βοήθειας, και ιδίως µε τα κράτη
µέλη.
6.
Λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να υπογραµµισθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των παρεχοµένων ενισχύσεων δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
7.
Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη µπορεί να
αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για να εξασφαλίσει τον ικανοποιητικό συντονισµό µε τους άλλους χορηγούς βοήθειας.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή αξιολογεί, εγκρίνει και διαχειρίζεται τις δράσεις
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές διαδικασίες, και ιδίως εκείνες τις οποίες προβλέπει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός της 21ης ∆εκεµβρίου 1977
που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).
2.
Κατά την αξιολόγηση των έργων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
α) η αποτελεσµατικότητα και η βιωσιµότητα των δράσεων·
β) οι πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και οι πτυχές που
αφορούν την ισότητα των φύλων και το περιβάλλον·
γ) η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του
σεβασµού των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης·
δ) η αναγκαία θεσµική ανάπτυξη για την επίτευξη των στόχων της
δράσης·
ε) η κτηθείσα εµπειρία από δράσεις αυτού του είδους.

θ) συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων·

3.
Οι αποφάσεις που αφορούν δράσεις των οποίων η χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος κανονισµού υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ ανά δράση λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

ι) κάθε είδους συνεργασία που αποβλέπει στην υπεράσπιση και
προώθηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των µειονοτήτων.

(1) ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2673/1999 (ΕΕ L 326 της
18.12.1999, σ. 1).
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Η Επιτροπή ενηµερώνει συνοπτικά την επιτροπή MED σχετικά µε
τις αποφάσεις χρηµατοδότησης που προτίθεται να λάβει για τα
σχέδια και προγράµµατα αξίας µικρότερης ή ίσης των 2 εκατοµµυρίων ευρώ. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται το αργότερο µία εβδοµάδα
πριν από τη λήψη της απόφασης.
Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
διευκολύνει τη χορήγηση των ενισχύσεων στις µικρές µη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
4.
Όταν η υπέρβαση ή η συµπληρωµατική ανάγκη είναι µικρότερη ή ίση του 20 % της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης που
καθορίστηκε µε την απόφαση χρηµατοδότησης, η Επιτροπή µπορεί
να εγκρίνει, χωρίς να προσφεύγει στη γνώµη της επιτροπής MED,
τις αναγκαίες συµπληρωµατικές αναλήψεις υποχρεώσεων για την
κάλυψη των υπερβάσεων που είχαν προβλεφθεί ή διαπιστώθηκαν
στο πλαίσιο των δράσεων αυτών.
Όταν η συµπληρωµατική ανάληψη υποχρέωσης που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο είναι µικρότερη των 4 εκατοµµυρίων ευρώ,
ενηµερώνεται η επιτροπή MED για την απόφαση που έλαβε η
Επιτροπή. Όταν η εν λόγω συµπληρωµατική ανάληψη υποχρέωσης
είναι µεγαλύτερη από 4 εκατοµµύρια ευρώ αλλά µικρότερη του
20 % της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης, απαιτείται η γνώµη της
ανωτέρω επιτροπής.

3.

14.4.2000

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 8

Μία φορά το χρόνο, στο πλαίσιο συνεδρίασης της επιτροπής MED,
λαµβάνει χώρα ανταλλαγή απόψεων µε βάση την παρουσίαση, από
τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής, του ενδεικτικού προγραµµατισµού
των δράσεων που πρόκειται να διεξαχθούν κατά το επόµενο έτος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται σχετικά µε τις προτάσεις
και το αποτέλεσµα των συζητήσεων.
Άρθρο 9
Η Επιτροπή υποβάλλει, εντός του πρώτου τριµήνου του έτους,
ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) λεπτοµερή περιληπτική έκθεση των δράσεων που χρηµατοδοτήθηκαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος·
β) τον ενδεικτικό προγραµµατισµό που προβλέπεται για το τρέχον
οικονοµικό έτος καθώς και την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον
αφορά τις δράσεις που περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό
αυτό·
γ) τις προβλέψεις σχετικά µε το πρόγραµµα και τις δράσεις που
πρόκειται να διεξαχθούν κατά το επόµενο οικονοµικό έτος·

5.
Κάθε συµφωνία ή σύµβαση χρηµατοδότησης που συνάπτεται
δυνάµει του παρόντος κανονισµού, προβλέπει κυρίως ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορούν να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες που ορίζει η
Επιτροπή στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, και ιδίως
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

δ) συνοπτική παρουσίαση των αξιολογήσεων που έγιναν, ενδεχοµένως, για ειδικές δράσεις·

6.
Στο µέτρο που οι δράσεις αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων
χρηµατοδότησης µεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας, οι συµβάσεις αυτές προβλέπουν ότι η καταβολή φόρων, δασµών και
επιβαρύνσεων δεν χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα.

Άρθρο 10

7.
Η συµµετοχή στους διαγωνισµούς είναι ανοικτή επί ίσοις
όροις σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο των κρατών µελών και της
Τουρκίας.
8.
Οι προµήθειες προέρχονται από τα κράτη µέλη ή την Τουρκία.

ε) ενηµέρωση σχετικά µε τους οργανισµούς µε τους οποίους έχουν
συναφθεί συµφωνίες ή συµβάσεις.

Η Επιτροπή προβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε αξιολογήσεις των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των
δράσεων αυτών και για να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραµµές
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µελλοντικών δράσεων.
Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή MED περιληπτική έκθεση των
αξιολογήσεων που έγιναν και που θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να
εξεταστούν από την εν λόγω επιτροπή.

Άρθρο 7

Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι στη διάθεση των κρατών µελών που
θα τις ζητήσουν.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1488/96 (1), καλούµενη «επιτροπή MED».

Άρθρο 11

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, 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 ορίζεται σε τρεις µήνες.
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1488/96 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου
1996, σχετικά µε τα συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά µέτρα
(MEDA) για τη µεταρρύθµιση των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών
στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης (ΕΕ L 189 της
30.7.1996, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 780/98 (ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 3).

Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή υποβάλλει προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συνολική αξιολόγηση των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, καθώς επίσης και προτάσεις
σχετικά µε το µέλλον του παρόντος κανονισµού και, εφόσον κριθεί
αναγκαίο, προτάσεις τροποποιήσεων.
Άρθρο 12
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

14.4.2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 10 Απριλίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GAMA
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