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Ι

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 994/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 7ηr Μα�ου 1998

για την εφαρµογ� των �ρθρων 92 και 93 τηr συνθ�κηr για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r
Κοιν�τηταr σε ορισµ�νεr κατηγορ�εr οριζ�ντιων κρατικ�ν ενισχ�σεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 94,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

Μετ� απ� διαβο�λευση µε το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο (2),

�χονταr υπ�ψη τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r
Επιτροπ�r (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, σ�µφωνα µε το �ρθρο 94 τηr συνθ�κηr, το Συµ-
βο�λιο µπορε� να εκδ�σει κ�θε αναγκα�ο κανονισµ�
για την εφαρµογ� των �ρθρων 92 και 93, και ιδ�ωr
να καθορ�σει τουr �ρουr εφαρµογ�r του �ρθρου 93
παρ�γραφοr 3 και τιr κατηγορ�εr ενισχ�σεων που
εξαιρο�νται απ� τη διαδικασ�α αυτ�·

(2) �τι, δυν�µει τηr συνθ�κηr, η Επιτροπ� ε�ναι κατ’
ουσ�αν αρµ�δια για να εκτιµ�σει ε�ν µια εν�σχυση
συµβιβ�ζεται µε την κοιν� αγορ�·

(3) �τι, για την καλ� λειτουργ�α τηr εσωτερικ�r αγορ�r,
απαιτε�ται η αυστηρ� και αποτελεσµατικ� εφαρµογ�
των καν�νων ανταγωνισµο� στον τοµ�α των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων·

(4) �τι η Επιτροπ� �χει εφαρµ�σει τα �ρθρα 92 και 93
τηr συνθ�κηr, µ�σω πολυ�ριθµων αποφ�σεων, και
�τι �χει επ�σηr εκθ�σει την πολιτικ� τηr σε πολλ�r
ανακοιν�σειr· �τι, λαµβ�νονταr υπ�ψη, αφεν�r, τη
σηµαντικ� εµπειρ�α που �χει αποκτ�σει �σον αφορ�
την εφαρµογ� των �ρθρων 92 και 93 τηr συνθ�κηr
και, αφετ�ρου, τα γενικ� κε�µενα που �χει εκδ�σει
β�σει των εν λ�γω διατ�ξεων, ε�ναι σκ�πιµο, προκει-
µ�νου να εξασφαλισθε� η αποτελεσµατικ� εποπτε�α
και να απλουστευθε� η διοικητικ� διαχε�ριση, χωρ�r
να ατον�σει ο �λεγχοr τηr Επιτροπ�r, να τηr δοθε� η
δυνατ�τητα να δηλ�νει µε κανονισµο�r, σε τοµε�r

�που διαθ�τει επαρκ� εµπειρ�α �στε να καθορ�σει
γενικ� κριτ�ρια συµβατ�τηταr, �τι ορισµ�νεr κατη-
γορ�εr ενισχ�σεων συµβιβ�ζονται µε την κοιν�
αγορ� σ�µφωνα µε µια � περισσ�τερεr διατ�ξειr του
�ρθρου 92 παρ�γραφοι 2 και 3 τηr συνθ�κηr και
εξαιρο�νται απ� τη διαδικασ�α που προβλ�πεται στο
�ρθρο 93 παρ�γραφοr 3 τηr συνθ�κηr·

(5) �τι κανονισµο� σχετικ� µε εξαιρ�σειr κατ� κατηγο-
ρ�εr θα αυξ�σουν τη διαφ�νεια και την ασφ�λεια
δικα�ου· �τι µπορο�ν να εφαρµοστο�ν �µεσα απ� τα
εθνικ� δικαστ�ρια, µε την επιφ�λαξη των �ρθρων 5
και 177 τηr συνθ�κηr·

(6) �τι ε�ναι σκ�πιµο �ταν η Επιτροπ� εκδ�δει κανονι-
σµο�r για την εξα�ρεση ορισµ�νων κατηγορι�ν ενι-
σχ�σεων απ� την υποχρ�ωση κοινοπο�ησηr του �ρ-
θρου 93 παρ�γραφοr 3 τηr συνθ�κηr, να προσδιορ�ζει
το σκοπ� των ενισχ�σεων αυτ�ν, τιr κατηγορ�εr των
δικαιο�χων καθ�r και τα �ρια τα οπο�α προορ�ζο-
νται να κωλ�ουν τιr εξαιρο�µενεr ενισχ�σειr να
υπερβα�νουν τιr εντ�σειr που υπολογ�ζονται σε
σχ�ση µε το σ�νολο του αποδεκτο� κ�στουr � των
αν�τατων ποσ�ν και τουr �ρουr σχετικ� µε τη
σ�ρευση των ενισχ�σεων καθ�r και τιr προϋποθ�-
σειr ελ�γχου, προκειµ�νου να εξασφαλιστε� �τι οι
ενισχ�σειr που καλ�πτονται απ� τον παρ�ντα κανο-
νισµ� συµβιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ�·

(7) �τι ε�ναι σκ�πιµο να επιτραπε� στην Επιτροπ�, �ταν
εκδ�δει κανονισµο�r για την εξα�ρεση συγκεκριµ�νων
κατηγορι�ν ενισχ�σεων απ� την υποχρ�ωση κοινο-
πο�ησηr που προβλ�πεται στο �ρθρο 93 παρ�γραφοr
3 τηr συνθ�κηr, να καθορ�ζει περαιτ�ρω επακριβε�r
�ρουr, προκειµ�νου να εξασφαλιστε� �τι οι ενισχ�-
σειr που καλ�πτονται απ� τον παρ�ντα κανονισµ�
συµβιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ�·

(8) �τι µπορε� να ε�ναι σκ�πιµο να καθοριστο�ν �ρια �
�λλοι κατ�λληλοι �ροι για την κοινοπο�ηση περιπτ�-
σεων χορ�γησηr ενισχ�σεων, �στε η Επιτροπ� να
�χει τη δυνατ�τητα να εξετ�ζει ξεχωριστ�, αφεν�r,
τιr συν�πειεr ορισµ�νων ενισχ�σεων στον ανταγωνι-

(1) ΕΕ C 262 τηr 28. 8. 1997, σ. 6.
(2) ΕΕ C 138 τηr 4. 5. 1998.
(3) ΕΕ C 129 τηr 27. 4. 1998, σ. 70.
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σµ� και τιr συναλλαγ�r µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν
και, αφετ�ρου, τη συµβατ�τητ� τουr µε την κοιν�
αγορ�·

(9) �τι, �χονταr υπ�ψη την αν�πτυξη και τη λειτουργ�α
τηr κοιν�r αγορ�r, θα πρ�πει να δοθε� στην Επιτροπ�
η δυνατ�τητα να δηλ�νει, µ�σω κανονισµο�, �τι ορι-
σµ�νεr ενισχ�σειr δεν ανταποκρ�νονται σε �λα τα
κριτ�ρια του �ρθρου 92 παρ�γραφοr 1 τηr συνθ�κηr
και �τι, για το λ�γο αυτ�, εξαιρο�νται τηr διαδικα-
σ�αr κοινοπο�ησηr του �ρθρου 93 παρ�γραφοr 3 τηr
συνθ�κηr, υπ� τον �ρο �τι οι ενισχ�σειr που χορη-
γο�νται στην �δια επιχε�ρηση για συγκεκριµ�νο χρο-
νικ� δι�στηµα δεν υπερβα�νουν �να καθορισµ�νο
ποσ�·

(10) �τι, σ�µφωνα µε το �ρθρο 93 παρ�γραφοr 1 τηr
συνθ�κηr, η Επιτροπ� �χει την υποχρ�ωση να εξετ�-
ζει διαρκ�r, µαζ� µε τα κρ�τη µ�λη, �λα τα
καθεστ�τα υφιστ�µενων ενισχ�σεων· �τι, για το
σκοπ� αυτ�, και για να εξασφαλιστε� η µ�γιστη
δυνατ� διαφ�νεια και ο κατ�λληλοr �λεγχοr, η Επι-
τροπ� ε�ναι σκ�πιµο, αφεν�r, να µεριµν�σει για τη
δηµιουργ�α εν�r αξι�πιστου συστ�µατοr καταγραφ�r
και αποθ�κευσηr πληροφορι�ν για την εφαρµογ�
των κανονισµ�ν που εκδ�δει, στο οπο�ο να �χουν
πρ�σβαση �λα τα κρ�τη µ�λη, και, αφετ�ρου, να
συγκεντρ�νει �λεr τιr απαρα�τητεr πληροφορ�εr απ�
τα κρ�τη µ�λη για την εφαρµογ� των ενισχ�σεων
που εξαιρο�νται τηr υποχρ�ωσηr κοινοπο�ησηr, τιr
οπο�εr ενδεχοµ�νωr θα εξετ�ζει και θα αξιολογε�
µαζ� µε τα κρ�τη µ�λη, στο πλα�σιο συµβουλευτικ�r
επιτροπ�r· �τι, για το σκοπ� αυτ�, ε�ναι επ�σηr σκ�-
πιµο η Επιτροπ� να µπορε� να ζητ�σει την παροχ�
των πληροφορι�ν αυτ�ν, στο βαθµ� που αυτ� ε�ναι
απαρα�τητο για να εξασφαλιστε� η αποτελεσµατι-
κ�τητα τηr εν λ�γω εξ�τασηr·

(11) �τι, για τον �λεγχο τηr χορ�γησηr των ενισχ�σεων,
πρ�πει να λαµβ�νονται υπ�ψη ποικ�λα και πολυσ�-
νθετα πραγµατικ� περιστατικ�, καθ�r και νοµικ� �
οικονοµικ� θ�µατα, σε �να συνεχ�r µεταβαλλ�µενο
περιβ�λλον· �τι, για το λ�γο αυτ�, η Επιτροπ� θα
πρ�πει να επανεξετ�ζει τακτικ� τιr κατηγορ�εr ενι-
σχ�σεων που πρ�πει να εξαιρεθο�ν τηr υποχρ�ωσηr
κοινοπο�ησηr· �τι η Επιτροπ� θα πρ�πει να �χει τη
δυνατ�τητα να καταργε� � να τροποποιε� τουr κανο-
νισµο�r που η �δια εξ�δωσε β�σει του παρ�ντοr
κανονισµο�, εφ�σον �χει τροποποιηθε� οποιοδ�ποτε
απ� τα σηµαντικ� στοιχε�α στα οπο�α βασ�στηκε η
�κδοσ� τουr � εφ�σον το απαιτε� η προοδευτικ�
αν�πτυξη � η λειτουργ�α τηr κοιν�r αγορ�r·

(12) �τι η Επιτροπ�, σε στεν� και διαρκ� επαφ� µε τα
κρ�τη µ�λη, θα πρ�πει να µπορε� να προσδιορ�σει µε
ακρ�βεια το πεδ�ο εφαρµογ�r των εν λ�γω κανο-
νισµ�ν και τουr �ρουr που αυτο� θ�τουν· �τι, προκει-
µ�νου να εξασφαλιστε� η συνεργασ�α αυτ� µεταξ�
τηr Επιτροπ�r και των αρµ�διων αρχ�ν των κρατ�ν
µελ�ν, ε�ναι σκ�πιµο να δηµιουργηθε� µια συµβου-
λευτικ� επιτροπ� για τιr κρατικ�r ενισχ�σειr, µε την
οπο�α η Επιτροπ� θα πραγµατοποιε� διαβουλε�σειr,
πριν εκδ�σει κανονισµο�r σ�µφωνα µε τον παρ�ντα
κανονισµ�,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Εξαιρ�σειr κατ� κατηγορ�εr

1. Η Επιτροπ� µπορε�, εκδ�δονταr κανονισµ� σ�µφωνα
µε τη διαδικασ�α που θεσπ�ζεται στο �ρθρο 8 του παρ�ντοr
κανονισµο� και σ�µφωνα µε το �ρθρο 92 τηr συνθ�κηr, να
δηλ�νει �τι οι ακ�λουθεr κατηγορ�εr ενισχ�σεων συµβιβ�-
ζονται µε την κοιν� αγορ� και δεν πρ�πει να κοινοποιο�-
νται �πωr απαιτε� το �ρθρο 93 παρ�γραφοr 3 τηr συνθ�κηr:

α) ενισχ�σειr για:

i) µικρ�r και µεσα�εr επιχειρ�σειr,

ii) �ρευνα και αν�πτυξη,

iii) προστασ�α του περιβ�λλοντοr,

iv) απασχ�ληση και κατ�ρτιση·

β) ενισχ�σειr που ε�ναι σ�µφωνεr µε το χ�ρτη που �χει
εγκρ�νει η Επιτροπ� για κ�θε κρ�τοr µ�λοr �σον αφορ�
τη χορ�γηση περιφερειακ�ν ενισχ�σεων.

2. Οι κανονισµο� που αναφ�ρονται στην παρ�γραφο 1
πρ�πει να καθορ�ζουν για κ�θε κατηγορ�α ενισχ�σεων:

α) το σκοπ� των ενισχ�σεων·

β) τιr κατηγορ�εr δικαιο�χων·

γ) τα �ρια τα εκφραζ�µενα ε�τε ωr εντ�σειr εν�σχυσηr σε
σχ�ση µε το σ�νολο του αποδεκτο� κ�στουr ε�τε ωr
αν�τατα ποσ�·

δ) τουr �ρουr σχετικ� µε τη σ�ρευση των ενισχ�σεων·

ε) τιr προϋποθ�σειr ελ�γχου, �πωr ορ�ζονται στο �ρθρο 3.

3. Επιπλ�ον, οι κανονισµο� που αναφ�ρονται στην παρ�-
γραφο 1, µπορο�ν ιδ�ωr:

α) να καθορ�ζουν τα �ρια � �λλουr �ρουr για την κοινο-
πο�ηση των περιπτ�σεων χορ�γησηr επιµ�ρουr ενισχ�-
σεων·

β) να εξαιρο�ν ορισµ�νουr τοµε�r απ� το πεδ�ο εφαρµογ�r
τουr·

γ) να θ�τουν περαιτ�ρω �ρουr για τη συµβατ�τητα των
εξαιρουµ�νων ενισχ�σεων σ�µφωνα µε τουr εν λ�γω
κανονισµο�r.

�ρθρο 2

De minimis

1. Η Επιτροπ� µπορε� να αποφασ�ζει, εκδ�δονταr κανονι-
σµ� σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α που θεσπ�ζεται στο �ρθρο 8
του παρ�ντοr κανονισµο�, �τι, λαµβ�νονταr υπ�ψη την
αν�πτυξη και τη λειτουργ�α τηr κοιν�r αγορ�r, ορισµ�νεr
ενισχ�σειr δεν ανταποκρ�νονται σε �λα τα κριτ�ρια του
�ρθρου 92 παρ�γραφοr 1 τηr συνθ�κηr και �τι, για το λ�γο
αυτ�, εξαιρο�νται απ� τη διαδικασ�α κοινοπο�ησηr που
προβλ�πεται στο �ρθρο 93 παρ�γραφοr 3 τηr συνθ�κηr, υπ�
τον �ρο �τι οι ενισχ�σειr που χορηγο�νται στην �δια επι-
χε�ρηση δεν υπερβα�νουν καθορισµ�νο ποσ� σε µια δεδο-
µ�νη χρονικ� περ�οδο.
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2. Μετ� απ� α�τηση τηr Επιτροπ�r, τα κρ�τη µ�λη τηr
παρ�χουν αν� π�σα στιγµ� κ�θε συµπληρωµατικ� πληρο-
φορ�α σχετικ� µε τιr ενισχ�σειr που εξαιρο�νται β�σει τηr
παραγρ�φου 1.

�ρθρο 3

∆ιαφ�νεια και �λεγχοr

1. �ταν εκδ�δει κανονισµο�r σ�µφωνα µε το �ρθρο 1, η
Επιτροπ� θ�τει επακριβε�r καν�νεr στα κρ�τη µ�λη για να
εξασφαλ�σει τη διαφ�νεια και τον �λεγχο των ενισχ�σεων
που εξαιρο�νται τηr υποχρ�ωσηr κοινοπο�ησηr β�σει των
εν λ�γω κανονισµ�ν. Οι καν�νεr αυτο� �γκεινται, ειδικ�-
τερα, στιr υποχρε�σειr που ορ�ζονται στιr παραγρ�φουr 2,
3 και 4.

2. Μ�λιr θεσπιστο�ν καθεστ�τα εν�σχυσηr � µεµονωµ�-
νεr ενισχ�σειr οι οπο�εr χορηγο�νται εκτ�r καθεστ�τοr,
που εξαιρο�νται, κατ’ εφαρµογ� των εν λ�γω κανονισµ�ν,
τα κρ�τη µ�λη αποστ�λλουν στην Επιτροπ�, προκειµ�νου
να δηµοσιευτε� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν
Κοινοτ�των, περ�ληψη των πληροφορι�ν σχετικ� µε αυτ�
τα καθεστ�τα εν�σχυσηr � περιπτ�σειr µεµονωµ�νων ενισ-
χ�σεων που δεν υπ�γονται σε καθεστ�r εν�σχυσηr που
εξαιρε�ται.

3. Τα κρ�τη µ�λη καταγρ�φουν και συγκεφαλαι�νουν
�λεr τιr πληροφορ�εr που αφορο�ν την εφαρµογ� των εξαι-
ρ�σεων κατ� κατηγορ�α. Αν η Επιτροπ� διαθ�τει στοιχε�α
που δηµιουργο�ν αµφιβολ�εr ωr προr την ορθ� εφαρµογ�
εν�r κανονισµο� περ� εξαιρ�σεων, τα κρ�τη µ�λη τηr
γνωστοποιο�ν κ�θε πληροφορ�α που εκε�νη κρ�νει ανα-
γκα�α για να εκτιµ�σει τη συµβατ�τητα µιαr δεδοµ�νηr
εν�σχυσηr µε τον εν λ�γω κανονισµ�.

4. Τα κρ�τη µ�λη διαβιβ�ζουν στην Επιτροπ� τουλ�χι-
στον µ�α φορ� το χρ�νο �κθεση σχετικ� µε την εφαρµογ�
των εξαιρ�σεων κατ� κατηγορ�α, σ�µφωνα µε τιr ειδικ�r
απαιτ�σειr τηr Επιτροπ�r, κατ� προτ�µηση σε ηλεκτρονικ�
µορφ�. Η Επιτροπ� µεριµν� �στε �λα τα κρ�τη µ�λη να
�χουν πρ�σβαση στιr εκθ�σειr αυτ�r. Μ�α φορ� το χρ�νο οι
εκθ�σειr αυτ�r εξετ�ζονται και αξιολογο�νται στο πλα�σιο
τηr συµβουλευτικ�r επιτροπ�r που αναφ�ρεται στο �ρθρο 7.

�ρθρο 4

∆ι�ρκεια ισχ�οr και τροποπο�ηση των κανονισµ�ν

1. Οι κανονισµο� που εκδ�δονται σ�µφωνα µε τα �ρθρα 1
και 2 ισχ�ουν για συγκεκριµ�νη περ�οδο. Οι ενισχ�σειr που
εξαιρο�νται β�σει κανονισµο� ο οπο�οr �χει εκδοθε� δυν�-
µει των �ρθρων 1 και 2, εξαιρο�νται για τη δι�ρκεια ισχ�οr
του εν λ�γω κανονισµο�, καθ�r και για τη δι�ρκεια τηr
περι�δου προσαρµογ�r που προβλ�πεται απ� τιr παραγρ�-
φουr 2 και 3.

2. Οι κανονισµο� που εκδ�δονται σ�µφωνα µε τα �ρθρα 1
και 2 µπορο�ν να καταργηθο�ν � να τροποποιηθο�ν εφ�-
σον �χει τροποποιηθε� οποιοδ�ποτε απ� τα σηµαντικ� στοι-
χε�α στα οπο�α βασ�στηκε η �κδοσ� τουr � εφ�σον το
απαιτε� η προοδευτικ� αν�πτυξη � η λειτουργ�α τηr κοιν�r
αγορ�r. Στην περ�πτωση αυτ�, ο ν�οr κανονισµ�r ορ�ζει

εξ�µηνη προθεσµ�α για την προσαρµογ� των ενισχ�σεων
που υπ�κεινται στον προηγο�µενο κανονισµ�.

3. Οι κανονισµο� που εκδ�δονται σ�µφωνα µε τα �ρθρα 1
και 2 προβλ�πουν προθεσµ�α �δια µε εκε�νη τηr παραγρ�-
φου 2 για την περ�πτωση κατ� την οπο�α, �ταν λ�γει η
ισχ�r τουr, δεν παρατε�νεται η εφαρµογ� τουr.

�ρθρο 5

�κθεση αξιολ�γησηr

Κ�θε π�ντε χρ�νια, η Επιτροπ� υποβ�λλει στο Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο και στο Συµβο�λιο �κθεση σχετικ� µε την
εφαρµογ� του παρ�ντοr κανονισµο�. Σχ�διο �κθεσηr υπο-
β�λλεται προr εξ�ταση στη συµβουλευτικ� επιτροπ� που
αναφ�ρεται στο �ρθρο 7.

�ρθρο 6

Ακρ�αση των ενδιαφεροµ�νων

�ταν η Επιτροπ� προτ�θεται να εκδ�σει κανονισµ�, δηµο-
σιε�ει σχ�δι� του προκειµ�νου να παρ�σχει τη δυνατ�τητα
σε �λουr τουr ενδιαφερ�µενουr, πρ�σωπα και οργαν�σειr,
να υποβ�λλουν τιr παρατηρ�σειr τουr εντ�r ε�λογηr προθε-
σµ�αr καθοριζ�µενηr απ� την Επιτροπ� αλλ� σε καµ�α
περ�πτωση µικρ�τερηr απ� �να µ�να.

�ρθρο 7

Συµβουλευτικ� επιτροπ�

Συγκροτε�ται επιτροπ� συµβουλευτικο� χαρακτ�ρα, επονο-
µαζ�µενη εφεξ�r «συµβουλευτικ� επιτροπ� για τιr κρατικ�r
ενισχ�σειr». Η εν λ�γω επιτροπ� αποτελε�ται απ� τουr
αντιπροσ�πουr των κρατ�ν µελ�ν, µε πρ�εδρο τον αντι-
πρ�σωπο τηr Επιτροπ�r.

�ρθρο 8

Α�τηση τηr γν�µηr τηr συµβουλευτικ�r επιτροπ�r

1. Η Επιτροπ� ζητε� τη γν�µη τηr συµβουλευτικ�r επι-
τροπ�r για τιr κρατικ�r ενισχ�σειr:

α) πριν απ� τη δηµοσ�ευση σχεδ�ου κανονισµο�·

β) πριν απ� την �κδοση κανονισµο�.

2. Η γν�µη τηr επιτροπ�r ζητε�ται κατ� τη δι�ρκεια
συνεδρ�ασηr που συγκαλε�ται απ� την Επιτροπ�. Στο
�γγραφο τηr σ�γκλισηr, προσαρτ�νται τα προr εξ�ταση
σχ�δια και �γγραφα. Η συνεδρ�αση διεξ�γεται το ενωρ�τερο
δ�ο µ�νεr απ� την αποστολ� τηr σχετικ�r πρ�σκλησηr.

Η προθεσµ�α αυτ� ε�ναι δυνατ�ν να συντµηθε� στιr
περιπτ�σειr διαβο�λευσηr, που αναφ�ρονται στην παρ�-
γραφο 1 στοιχε�ο β), καθ�r και σε περ�πτωση επε�γουσαr
αν�γκηr � απλ�r παρ�τασηr ισχ�οr εν�r κανονισµο�.

3. Ο αντιπρ�σωποr τηr Επιτροπ�r υποβ�λλει στην εν
λ�γω επιτροπ� σχ�διο των µ�τρων που πρ�κειται να
ληφθο�ν. Η συµβουλευτικ� επιτροπ� διατυπ�νει τη γν�µη
τηr για το σχ�διο αυτ� σε προθεσµ�α που µπορε� να ορ�σει
ο πρ�εδροr αν�λογα µε το επε�γον του θ�µατοr και, αν
χρειασθε�, προβα�νει σε ψηφοφορ�α.
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4. Η γν�µη καταχωρε�ται στα πρακτικ�. Επιπλ�ον, κ�θε
κρ�τοr µ�λοr �χει το δικα�ωµα να ζητ�σει να καταχωρηθε�
η θ�ση του στα πρακτικ� αυτ�. Η συµβουλευτικ� επιτροπ�
µπορε� να εισηγηθε� τη δηµοσ�ευση τηr γν�µηr αυτ�r στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

5. Η Επιτροπ� λαµβ�νει ιδια�τερα υπ�ψη τη γν�µη τηr
συµβουλευτικ�r επιτροπ�r και την ενηµερ�νει για τον
τρ�πο µε τον οπο�ο �λαβε υπ�ψη τη γν�µη αυτ�.

�ρθρο 9

Τελικ�r διατ�ξειr

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την επ�µενη ηµ�ρα
απ� τη δηµοσ�ευσ� του στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ο παρ�ν κανονισµ�r ε�ναι δεσµευτικ�r ωr προr �λα τα µ�ρη του και ισχ�ει �µεσα σε κ�θε
κρ�τοr µ�λοr.

Βρυξ�λλεr, 7 Μα�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

M. BECKETT


