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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (*)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 162,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της 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) ότι το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει ότι, το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει
στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων
στην Κοινότητα· ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΕΤΠΑ συµ-
βάλλει στη µείωση της απόκλισης µεταξύ των επιπέδων
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και στη µείωση της
καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι µειονεκτικές περιφέ-
ρειες ή νήσοι, συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών
περιοχών·

(2) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά Ταµεία (5) ορίζει, στο άρθρο 2 παράγραφος 2,
ότι η κύρια αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η στήριξη των στόχων
αριθ. 1 και αριθ. 2 που προβλέπονται στο άρθρο 1, πρώτα
εδάφιο, σηµεία 1 και 2 του εν λόγω κανονισµού (εφεξής
καλούµενοι «στόχοι αριθ. 1 και αριθ. 2»)· ότι τα άρθρα 20
και 21 του ίδιου κανονισµού ορίζουν ότι, το ΕΤΠΑ συµ-
βάλλει στη χρηµατοδότηση της διασυνοριακής, διακρατικής
και διαπεριφερειακής συνεργασίας καθώς και στην οικονο-
µική και κοινωνική αναβάθµιση των πόλεων και των προα-
στίων που διέρχονται κρίση δυνάµει των κοινοτικών πρωτο-
βουλιών· ότι τα άρθρα 22 και 23 του εν λόγω κανονισµού

ορίζουν ότι το ΕΤΠΑ στηρίζει τις καινοτόµες δράσεις σε
κοινοτικό επίπεδο καθώς και µέτρα τεχνικής βοήθειας·

(3) ότι οι κοινές διατάξεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ορίζονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι είναι σκό-
πιµο να διευκρινισθεί η φύση των µέτρων που είναι δυνατόν
να χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δυνάµει των στόχων
αριθ. 1 και αριθ. 2 των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των
καινοτόµων δράσεων·

(4) ότι είναι σκόπιµο να διευκρινισθεί η συµβολή του ΕΤΠΑ,
στο πλαίσιο της αποστολής του για την περιφερειακή
ανάπτυξη, την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, την επίτευξη υψηλού
βαθµού ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη υψηλού επιπέδου
απασχόλησης, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος·

(5) ότι οι παρεµβάσεις του ΕΤΠΑ πρέπει να εντάσσονται στο
πλαίσιο µιας συνολικής και ολοκληρωµένης στρατηγικής για
την αειφόρο ανάπτυξη και να εξασφαλίζουν αποτελέσµατα
συνεργίας µε τις παρεµβάσεις των λοιπών διαρθρωτικών
Ταµείων·

(6) ότι, στο πλαίσιο της αποστολής του, είναι σκόπιµο το ΕΤΠΑ
να υποστηρίζει το παραγωγικό περιβάλλον και την ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων· την
τοπική οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απα-
σχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης στον
πολιτιστικό και τουριστικό τοµέα, στο µέτρο που αυτοί
συµβάλλουν στη δηµιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη· την ανάπτυξη
των τοπικών, περιφερειακών και διευρωπαϊκών δικτύων,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης πρόσβασης στα εν
λόγω δίκτυα, στους τοµείς υποδοµής των µεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας· την προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές
της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανό-
ρθωσης —κατά προτεραιότητα στην πηγή τους— των επι-
βλαβών για το περιβάλλον ενεργειών, και την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει», ευνοώντας ταυτόχρονα την µη ρυπαί-
νουσα και αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και την
ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και την
ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση·

(*) Η δηµοσίευση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά τη δηµοσίευση που
αναγράφεται στην ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 43.

(1) ΕΕ C 176 της 9.6.1998, σ. 35 και
ΕΕ C 52 της 23.2.1999, σ. 12.

(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 74.
(3) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 1.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C

379 της 7.12.1998, σ. 178), κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης
Απριλίου 1999 (ΕΕ C 134 της 14.5.1999, σ. 1) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999.

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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(7) ότι το ΕΤΠΑ οφείλει να διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο υπέρ
της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της βελ-
τίωσης του πλαισίου ζωής και της χωροταξικής ανάπτυξης,
ιδίως µέσω της προώθησης των τοπικών συµφωνιών για την
απασχόληση και των νέων πηγών θέσεων απασχόλησης·

(8) ότι το ΕΤΠΑ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της αποσ-
τολής του, τις επενδύσεις για την αποκατάσταση των εγκα-
ταλελειµµένων ζωνών, µε την προοπτική τοπικής, αγροτικής
ή αστικής οικονοµικής ανάπτυξης·

(9) ότι τα µέτρα κοινοτικού ενδιαφέροντος που λαµβάνονται µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στο πλαίσιο της επίτευξης των γενικών στόχων των
κοινοτικών διαρθρωτικών δράσεων που ορίζονται στο άρθρο
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι, προς το
σκοπό αυτό, λαµβάνοντας υπόψη την κοινοτική προστιθέ-
µενη αξία, έχει ιδιαίτερη σηµασία το ΕΤΠΑ να εξακολουθή-
σει να προωθεί τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφε-
ρειακή συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας
µε περιφέρειες ευρισκόµενες στα εξωτερικά σύνορα της
Ένωσης κατά την έννοια της συνθήκης, µε µειονεκτικές
νήσους, καθώς και τη συνεργασία µε τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιο-
ριστικών παραγόντων που αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες
αυτές ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η αρµονική,
ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη του συνόλου του κοινοτι-
κού χώρου, και σε ό,τι αφορά τη χωροταξία, συµβάλλει στις
ενέργειες υπέρ της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ότι
είναι σκόπιµο να συνεχισθεί και να ενισχυθεί η συµβολή του
ΕΤΠΑ σε µία ανάπτυξη αυτής της µορφής ότι είναι ευκταίο
να στηριχθεί η οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση των
πόλεων και των προαστίων που διέρχονται κρίση προκειµέ-
νου να προωθηθεί µια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων·

(10) ότι είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι αρµοδιότητες για την
έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων και να προβλεφθούν
ορισµένες µεταβατικές διατάξεις·

(11) ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4254/88 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, για
τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/
88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποστολή

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 160 της συνθήκης και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµµετέχει στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισµού, µε
σκοπό την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
µέσω της διόρθωσης των κύριων περιφερειακών ανισοτήτων και
µέσω της συµµετοχής στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των
περιφερειών.

Προς το σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ συµβάλλει επίσης στην προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης και στη δηµιουργία σταθερών θέσεων
απασχόλησης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 1,
το ΕΤΠΑ συµµετέχει στη χρηµατοδότηση:

α) παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες επιτρέπουν τη δηµιουργία ή
τη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης·

β) επενδύσεων σε υποδοµές:

i) οι οποίες, στις περιοχές που καθορίζονται στον στόχο αριθ.
1, συµβάλλουν στην αύξηση του οικονοµικού δυναµικού,
στην ανάπτυξη, στη διαρθρωτική αναπροσαρµογή και στη
δηµιουργία ή διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης
στις περιφέρειες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύ-
σεων που συµβάλλουν στη δηµιουργία και ανάπτυξη των
διευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη να συνδεθούν µε τις κεντρικές περιοχές της Κοινότη-
τας οι περιοχές που µειονεκτούν από διαρθρωτική άποψη
λόγω του νησιωτικού, ηπειρωτικού και αποµακρυσµένου
τους χαρακτήρα.

ii) οι οποίες, στις περιφέρειες ή περιοχές που καλύπτονται από
τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 ή στις κοινοτικές πρωτο-
βουλίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,
αφορούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε οικονο-
µικές περιοχές και βιοµηχανικές ζώνες που πλήττονται από
µαρασµό, την ανάπλαση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών
καθώς και την αναζωογόνηση και την άρση της αποµόνωσης
των αγροτικών περιοχών και των περιοχών οι οποίες
εξαρτώνται από την αλιεία· τις επενδύσεις σε υποδοµές των
οποίων ο εκσυγχρονισµός ή η διευθέτηση αποτελούν προϋ-
πόθεση της δηµιουργίας ή της ανάπτυξης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέ-
σεων µε υποδοµές που αποτελούν προϋπόθεση για την
ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων·

γ) της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού, µέσω µέτρων
ενθάρρυνσης και στήριξης των πρωτοβουλιών τοπικής
ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και των δραστηριοτήτων
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνονται
ειδικότερα:

i) οι ενισχύσεις στις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρή-
σεις, ιδίως στους τοµείς της διαχείρισης, των µελετών και
ερευνών της αγοράς, καθώς και των υπηρεσιών οι οποίες
παρέχονται από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις,

ii) η χρηµατοδότηση της µεταφοράς τεχνολογίας, στην οποία
περιλαµβάνεται ιδίως η συγκέντρωση, η διάδοση πληροφο-
ριών, η κοινή οργάνωση µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνη-
τικών εγκαταστάσεων και η χρηµατοδότηση της εφαρµογής
καινοτοµιών στις επιχειρήσεις,

iii) η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δυνατότη-
τες χρηµατοδότησης και δανεισµού, µέσω της δηµιουργίας
και ανάπτυξης των κατάλληλων χρηµατοδοτικών µέσων
όπως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

iv) οι άµεσες ενισχύσεις στις επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
καθεστώς ενισχύσεων,

v) η κατασκευή υποδοµών µε διαστάσεις κατάλληλες για την
τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης,

vi) οι ενισχύσεις στις δοµές παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρε-
σιών, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
εξαιρουµένων των µέτρων που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)·

(1) ΕΕ L 374 της 31.12.1998, σ. 15· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 (ΕΕ L 193 της
31.7.1993, σ. 34).
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δ) µέτρων τεχνικής βοήθειας όπως προβλέπονται στο άρθρο 2
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999.

Στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο αριθ. 1, το ΕΤΠΑ
δύναται να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της υγείας, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στη διαρθρωτική τους αναπροσαρµογή.

2. Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, η χρηµατοδοτική συµµε-
τοχή του ΕΤΠΑ στηρίζει επί παραδείγµατι, τους ακόλουθους
τοµείς:

α) το παραγωγικό περιβάλλον, ιδίως για την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και των βιώσιµων επενδύσεων των επι-
χειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων, καθώς και την ανάπτυξη
της ελκυστικότητας των περιφερειών, ιδίως µέσω της αναβάθ-
µισης του επιπέδου του εξοπλισµού τους σε υποδοµές·

β) την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, µε σκοπό την προ-
ώθηση της εφαρµογής των νέων τεχνολογιών και της καινοτο-
µίας ή την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη·

γ) την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών·

δ) την ανάπτυξη του τουρισµού και των πολιτιστικών επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της φυσικής και πολι-
τιστικής κληρονοµιάς, εφόσον δηµιουργούν σταθερές θέσεις
εργασίας·

ε) την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, λαµβάνον-
τας ιδίως υπόψη τις γενικές αρχές της προφύλαξης και της
προληπτικής δράσης προς υποστήριξη της οικονοµικής
ανάπτυξης, της µη ρυπαίνουσας και αποτελεσµατικής χρήσης
ενέργειας και της ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·

στ) την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασ-
χόληση, ιδίως µέσω της δηµιουργίας επιχειρήσεων και υπο-
δοµών ή υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα αρµονικού
συνδυασµού της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής·

ζ) τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
στον τοµέα της αειφόρου περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Κοινοτική πρωτοβουλία

1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, το ΕΤΠΑ συµβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του εν
λόγω κανονισµού, στην εφαρµογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας
στον τοµέα της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην αρµονική, ισόρ-
ροπη και αειφόρο ανάπτυξη όλου του κοινοτικού χώρου

(INTERREG), καθώς και στην εφαρµογή της κοινοτικής πρωτοβου-
λίας για την οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση των πόλεων και
των προαστίων που διέρχονται κρίση, προκειµένου να προωθηθεί
µια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων (URBAN).

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου πεδίο εφαρµογής διευρύνεται µε την απόφαση
συµµετοχής των Ταµείων σε µέτρα τα οποία είναι δυνατό να χρηµα-
τοδοτούνται δυνάµει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (1),
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 (3) ούτως
ώστε να εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται από το
σχετικό πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 4

Καινοτόµες δράσεις

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΤΠΑ µπορεί να συµµετέχει στη χρηµα-
τοδότηση:

α) µελετών, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, που αποσκοπούν στην
ανάλυση και τον εντοπισµό των προβληµάτων και λύσεων που
έχουν σχέση µε την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά
την αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου
του κοινοτικού χώρου, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδίου
ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου·

β) πιλοτικών σχεδίων µε τα οποία ανιχνεύονται ή προτείνονται νέες
λύσεις επί θεµάτων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, µε
στόχο τη µεταφορά των λύσεων αυτών, µετά το στάδιο της
επίδειξης, στις παρεµβάσεις·

γ) ανταλλαγών καινοτόµων εµπειριών που έχουν ως στόχο να προ-
βάλουν και να µεταφέρουν την πείρα που αποκτάται στον τοµέα
της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόµενο στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου πεδίο εφαρµογής διευρύνεται µε την απόφαση
συµµετοχής των Ταµείων σε µέτρα τα οποία είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτούνται δυνάµει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999,
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 ούτως ώστε να
εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται από το εν λόγω
πιλοτικό σχέδιο.

Άρθρο 5

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζεται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 48 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 6

Κατάργηση κανονισµού

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παρα-
ποµπές στον παρόντα κανονισµό.

(1) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου

1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).

(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999 σχετικά µε τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τοµέα της αλιείας (ΕΕ
L 161 της 26.6.1999, σ. 54).
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Άρθρο 7

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα
κανονισµό το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Αποφασίζουν σχετικά µε την πρόταση αυτή µε τη διαδικασία του άρθρου 162 της συνθήκης.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Οι µεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 εφαρµόζονται
mutatis mutandis στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ


