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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 647/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Φεβρουαρίου 2000

σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
(SAVE) (1998-2002)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε
από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 ∆εκεµβρίου 1999,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει ότι ένας από τους
στόχους της κοινοτικής δράσης είναι να εξασφαλιστεί η
συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων.

(2) Κατά τη σύνοδο της 29ης Οκτωβρίου 1990, το Συµβούλιο
έθεσε στόχο τη σταθεροποίηση, έως το έτος 2000, των
συνολικών εκποµπών CO2 στα επίπεδα του 1990 σε
ολόκληρη την Κοινότητα.

(3) Το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές περιέχει
περαιτέρω δεσµεύσεις για την Κοινότητα και τα κράτη µέλη
της προκειµένου να µειώσουν τις εκποµπές αερίων που
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

(4) Για να επιτευχθεί σηµαντική µείωση των εκποµπών CO2 στην
Κοινότητα απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, εάν µάλιστα
ληφθεί υπόψη ότι οι εκποµπές CO2 εξαιτίας της κατα-
νάλωσης ενέργειας αναµένεται να αυξηθούν περίπου 3 %
µεταξύ 1995 και 2000, µε την προϋπόθεση µιας κανονικής
οικονοµικής ανάπτυξης είναι συνεπώς απαραίτητο να θεσπι-
στούν συµπληρωµατικά µέτρα.

(5) Με την απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4) θεσπί-
σθηκε µηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών CO2 και
λοιπών εκποµπών αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου.

(6) Στην ανακοίνωση της 8ης Φεβρουαρίου 1990 για την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον, η Επιτροπή παρουσίαζε την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα ως τον ακρογωνιαίο λίθο των µελλο-

ντικών προσπαθειών για τη µείωση των αρνητικών επιπτώ-
σεων της ενέργειας επί του περιβάλλοντος· η ανακοίνωση
της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1998, για την «ενερ-
γειακή αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Προς
µια στρατηγική για την ορθολογική χρήση της ενέργειας»
υπογράµµισε το οικονοµικό δυναµικό για την ενεργειακή
αποδοτικότητα µε στόχο την επικέντρωση της προσοχής
στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(7) Επείγει να βελτιωθεί η διαχείριση της ενέργειας, επιτρέπο-
ντας πρωτίστως την αξιοποίηση του εκτεταµένου δυναµικού
για µείωση της εντατικής χρήσης της ενέργειας ως συµβολή
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη µεγαλύτερη ασφά-
λεια του εφοδιασµού και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

(8) Με την Πράσινη Βίβλο της 11ης Ιανουαρίου 1995 και τη
Λευκή Βίβλο της 13ης ∆εκεµβρίου 1995, η Επιτροπή ανα-
κοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τις
απόψεις της σχετικά µε το µέλλον της ενεργειακής πολιτικής
στην Κοινότητα και το ρόλο των µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

(9) Το άρθρο 158 της συνθήκης ορίζει ότι η Κοινότητα ανα-
πτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της µε σκοπό την ενί-
σχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής και
αποσκοπεί ιδιαίτερα στη µείωση των διαφορών µεταξύ των
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη µείωση
της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών· η
δράση της καλύπτει, µεταξύ άλλων, και τον ενεργειακό
τοµέα.

(10) Με τις αποφάσεις 91/565/ΕΟΚ (5) και 96/737/ΕΚ (6), το
Συµβούλιο ενέκρινε ένα κοινοτικό πρόγραµµα ενεργειακής
αποδοτικότητας (SAVE) µε σκοπό να ενισχυθούν στην Κοι-
νότητα οι υποδοµές που ευνοούν την ενεργειακή αποδοτι-
κότητα.

(11) Το πρόγραµµα SAVE συνιστά σηµαντικό και απαραίτητο
µέσο για την προώθηση µιας αυξηµένης ενεργειακής αποδο-
τικότητας.

(12) Θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, στα πλαίσια του πολυε-
τούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της
ενέργειας (1998-2000) που υιοθετήθηκε µε την απόφαση
1992/21/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (7), ειδικό πρό-
γραµµα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής και αποδο-
τικής χρήσης των ενεργειακών πόρων· το εν λόγω ειδικό
πρόγραµµα θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο ισχύον κείµενο.

(1) ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ. 44.
(2) ΕΕ C 315 της 13.10.1998, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, (ΕΕ C
175 της 21.6.1999, σ. 269), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, (ΕΕ C 232 της 13.8.1999, σ. 20) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1999, (δεν δηµο-
σιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· απόφαση του Συµβουλίου,
της 24ης Ιανουαρίου 2000 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, της 3ης Φεβρουαρίου 2000.

(5) ΕΕ L 307 της 8.11.1991, σ. 34.
(6) ΕΕ L 335 της 24.12.1996, σ. 50.

(4) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31. (7) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
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(13) Η Κοινότητα έχει αναγνωρίσει το πρόγραµµα SAVE ως
σηµαντικό στοιχείο της κοινοτικής στρατηγικής για µείωση
των εκποµπών CO2· στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της
8ης Μαΐου 1991, σχετικά µε τις δραστηριότητες ενεργεια-
κού προγραµµατισµού της Κοινότητας σε περιφερειακή κλί-
µακα, στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την
ανακοίνωση αυτή και στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου της 16ης Ιουλίου 1993 (1) αναφέρεται ότι οι
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, να διευ-
ρυνθούν, και να στηρίξουν την ενεργειακή στρατηγική της
Κοινότητας· αυτή η πρωτοβουλία ανάπτυξης δραστη-
ριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει στο εξής να
ενοποιηθεί απολύτως.

(14) Κατά την εφαρµογή της απόφασης αριθ. 182/1999/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, για το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δρά-
σεων έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1998-2002) (2), η απόφαση
1999/170/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου
1999, για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε θέµα «Ενέργεια,
περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη» (1998-2002) (3) προσδί-
δει ιδιαίτερη σηµασία στις τεχνολογίες που αφορούν τις
αποτελεσµατικές και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας· το
πρόγραµµα SAVE αποτελεί ένα µέσο πολιτικής που
συµπληρώνει το ανωτέρω πρόγραµµα-πλαίσιο.

(15) Το πρόγραµµα SAVE σκοπεύει να βελτιώσει την ενεργειακή
ένταση της τελικής κατανάλωσης κατά πρόσθετο ποσοστό
1 % ετησίως, πέραν του ποσοστού βελτίωσης που θα επιτευ-
χθεί ούτως ή άλλως.

(16) Κατά τη σύνοδο της 15ης και 16ης ∆εκεµβρίου 1994, το
Συµβούλιο δήλωσε ότι ο στόχος σταθεροποίησης των
εκποµπών CO2 δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µε µια
δέσµη συντονισµένων µέτρων για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής χρήσης της
ενέργειας µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση σε όλα τα
επίπεδα παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς και κατα-
νάλωσης ενέργειας και για την εκµετάλλευση των ανανεώ-
σιµων πηγών ενέργειας, και ότι µεταξύ των µέτρων αυτών
περιλαµβάνονται προγράµµατα διαχείρισης της ενέργειας σε
τοπικό επίπεδο.

(17) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 10ης
Οκτωβρίου 1995 για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική (4), ζήτησε τον καθορι-
σµό στόχων και την εκπόνηση κοινού προγράµµατος για την
ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόµηση ενέργειας,
σύµφωνου µε τους στόχους του Ρίο (1992), του Βερολίνου
(1995) και εν συνεχεία του Κιότο (1997), σχετικά µε τις
εκποµπές αερίων που δηµιουργούν φαινόµενο θερµοκηπίου
και ζήτησε την εκπόνηση ενός προγράµµατος SAVE ΙΙ το
οποίο θα περιλαµβάνει σηµαντικά περισσότερους πόρους
από το πρόγραµµα SAVE Ι και κάλεσε την Επιτροπή να
διευκρινίσει το ρόλο που προτίθεται να διαδραµατίσει ανα-
φορικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή
αποδοτικότητα µε συγκεκριµένα έργα.

(18) Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας θα έχει θετική
επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ασφάλεια του
εφοδιασµού σε ενέργεια, θέµατα παγκόσµιας σηµασίας·

απαιτείται υψηλός βαθµός διεθνούς συνεργασίας για την
επίτευξη των καλυτέρων δυνατών αποτελεσµάτων.

(19) Από σήµερα έως το 2000 µπορεί να αποτραπεί η εκποµπή
180 έως 200 εκατοµµυρίων τόνων CO2 µε βελτίωση της
ενεργειακής έντασης της τελικής ζήτησης κατά 5 %, επι-
πλέον του κανονικά αναµενόµενου· τα ποσά αυτά µπορούν
να αυξηθούν µε µια αποτελεσµατικότερη και ορθολογικό-
τερη χρήση των ενεργειακών πηγών.

(20) Είναι πολιτικά και οικονοµικά επιθυµητό να ανοιχθεί το
πρόγραµµα στις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας
Ιουνίου 1993, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερα
Ευρωπαϊκά Συµβούλια, και όπως σηµειώνει η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της για το θέµα αυτό το Μάιο του 1994,
καθώς και στην Κύπρο.

(21) Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η κοινοτική ενίσχυση
χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά κα αποφεύγεται η επικά-
λυψη των εργασιών, η Επιτροπή θα εξασφαλίζει ότι τα
σχέδια υπόκεινται σε διεξοδική εκ των προτέρων αξιο-
λόγηση· η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί
συστηµατικά την πρόοδο και τα αποτελέσµατα των υποστη-
ριζοµένων σχεδίων και των συµπληρωµατικών δραστη-
ριοτήτων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

(22) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την από-
φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελε-
στικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(23) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνο-
µιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής
συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµ-
βουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας
του προϋπολογισµού (6).

(24) Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 96/737/ΕΚ
του Συµβουλίου, η οποία, κατά συνέπεια, θα πρέπει να
καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Βάσει του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις
στον τοµέα της ενέργειας, τίθεται σε εφαρµογή από την Κοινότητα,
για την περίοδο 1998-2002, ειδικό πρόγραµµα υποστήριξης
νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων για την ενθάρρυνση της
ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων (καλούµενο στο εξής
«πρόγραµµα SAVE»).

Εκτός από τους στόχους προτεραιότητας που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, του
Συµβουλίου το πρόγραµµα SAVE:

α) τονώνει τα µέτρα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα
σε όλους τους τοµείς·

(1) ΕΕ C 255 της 20.9.1993, σ. 252.
(2) ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 58. (5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4) ΕΕ C 287 της 30.10.1995, σ. 34. (6) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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β) ενθαρρύνει τις επενδύσεις των ιδιωτικών και δηµόσιων κατα-
ναλωτών και της βιοµηχανίας για την εξοικονόµηση ενεργείας·

γ) δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής
έντασης της τελικής κατανάλωσης.

2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE χορηγείται κοινοτική
χρηµατοδοτική ενίσχυση για δράσεις και µέτρα που ανταποκρίνο-
νται στους στόχους της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE χρηµατοδοτούνται οι ακό-
λουθες κατηγορίες δράσεων και µέτρων που αφορούν την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα:

α) µελέτες και άλλες συναφείς δράσεις που αποσκοπούν στην
εισαγωγή, εφαρµογή, συµπλήρωση και αξιολόγηση των επιπτώ-
σεων των κοινοτικών µέτρων (π.χ. εκουσίων συµφωνιών, περι-
λαµβανοµένων και των συναφών στόχων και της παρακο-
λούθησής τους, εντολών που ανατίθενται σε οργανισµούς
τυποποίησης, συνεταιριστικών προµηθειών και νοµοθετικών
µέτρων), τα οποία λαµβάνονται για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας, µελέτες σχετικές µε την επίδραση της
τιµής της ενέργειας στην ενεργειακή αποδοτικότητα, µελέτες
σχετικές µε την καθιέρωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως
κριτηρίου των κοινοτικών προγραµµάτων και µελέτες που
συνεπάγονται συντονισµό σε διεθνές επίπεδο·

β) στοχοθετηµένες πειραµατικές δράσεις τοµεακού χαρακτήρα για
να επισπευσθούν οι επενδύσεις οι σχετικές µε την ενεργειακή
αποδοτικότητα ή/και να βελτιωθούν οι συνήθειες χρήσης ενερ-
γείας, τις οποίες αναλαµβάνουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανι-
σµοί ή επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων, όπου ενδείκνυται,
ανεξάρτητων τοπικών ενεργειακών κέντρων ή οργανισµών, και
ήδη υπάρχοντα δίκτυα σε κοινοτική κλίµακα ή προσωρινές
ενώσεις οργανισµών ή/και επιχειρήσεων που δηµιουργούνται
για την υλοποίηση των σχεδίων·

γ) µέτρα προτεινόµενα από την Επιτροπή για την ενθάρρυνση της
ανταλλαγής εµπειριών µε σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισµός
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται σε διεθνές, κοινο-
τικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χάρη σε
κατάλληλα µέτρα διάδοσης των πληροφοριών·

δ) µέτρα όπως τα προβλεπόµενα στο στοιχείο γ), προτεινόµενα
όµως από άλλους φορείς πλην της Επιτροπής·

ε) παρακολούθηση της πορείας της ενεργειακής αποδοτικότητας
στην Κοινότητα και σε επιµέρους κράτη µέλη, καθώς και
διαρκής αξιολόγηση και παρακολούθηση των δράσεων και των
µέτρων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος
SAVE, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, συγκεκριµένων
µετρήσεων (παραδείγµατος χάριν, ενεργειακός έλεγχος) πριν
και µετά από την εφαρµογή των µέτρων, παρεµβάσεων,
κινήτρων κ.λπ.·

στ) ειδικές δράσεις που ευνοούν την ενεργειακή διαχείριση σε
περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων και αποσκοπούν
σε µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ κρατών µελών και περιφερειών
ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Άρθρο 3

1. Όλες οι δαπάνες οι σχετικές µε τις δράσεις και τα µέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και ε) επιβαρύνουν το
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το ποσοστό χρηµατοδότησης των δράσεων και µέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία β), δ) και στ) ανέρχεται το
πολύ σε 50 % του συνολικού κόστους.

3. Το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης των δράσεων και µέτρων
που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχεία β), δ) και στ) µπορεί να
εξασφαλιστεί είτε από δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους είτε µε
συνδυασµό των δύο.

Άρθρο 4

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµα-
τος SAVE για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανέρχεται
σε 66 εκατοµµύρια ευρώ.

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

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της χρηµατο-
δότησης και την εφαρµογή του προγράµµατος SAVE.

Η Επιτροπή µεριµνά επίσης ώστε οι δράσεις που προβλέπονται στο
πρόγραµµα SAVE να υποβάλλονται σε προκαταρκτική εκτίµηση,
παρακολούθηση και µετέπειτα αξιολόγηση, στην οποία, µετά την
ολοκλήρωση του έργου, θα περιλαµβάνεται και αξιολόγηση των
επιπτώσεων, της εφαρµογής και του κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι
αρχικοί στόχοι.

2. Οι δικαιούχοι που γίνονται δεκτοί υποβάλλουν έκθεση στην
Επιτροπή κάθε έξι µήνες και µετά την ολοκλήρωση του έργου.

3. Οι όροι και οι κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθούνται
προς υποστήριξη όλων των δράσεων και µέτρων του άρθρου 2
καθορίζονται ετησίως µε συνεκτίµηση:

— των κριτηρίων κόστους/αποτελεσµατικότητας των δυνατοτήτων
εξοικονόµησης και των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,
ιδίως της µείωσης των εκποµπών CO2,

— του πίνακα προτεραιοτήτων του άρθρου 7,

— της συνοχής των κρατών µελών από πλευράς ενεργειακής απο-
δοτικότητας.

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 επικουρεί την Επιτροπή
στον καθορισµό αυτών των όρων και κατευθυντηρίων γραµµών.

Άρθρο 6

Για την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή επικουρείται από
την επιτροπή του άρθρου 4 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 7

Η Επιτροπή καταρτίζει, σε ετήσια βάση, πίνακα προτεραιοτήτων για
τη χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος SAVE. Ο
πίνακας αυτός λαµβάνει υπόψη τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ
του προγράµµατος SAVE και των εθνικών προγραµµάτων, βάσει
των πληροφοριών που κοινοποιούνται κάθε χρόνο σε συνοπτική
µορφή από κάθε κράτος µέλος. Προτεραιότητα δίδεται σε πεδία
όπου η εν λόγω συµπληρωµατικότητα είναι η ευρύτερη δυνατή.

Η επιτροπή του άρθρου 6 επικουρεί την Επιτροπή για την κατάρ-
τιση του πίνακα προτεραιοτήτων.

Άρθρο 8

Η εξέταση και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εφαρ-
µογής του προγράµµατος SAVE πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου.

Άρθρο 9

Στο πρόγραµµα SAVE µπορούν να συµµετέχουν οι συνδεδεµένες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα µε τους
όρους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών διατάξεων, οι
οποίοι ορίζονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σύν-
δεσης ή στις ίδιες τις συµφωνίες σύνδεσης, σχετικά µε τη συµµε-
τοχή σε κοινοτικά προγράµµατα.

Στο πρόγραµµα SAVE µπορεί να συµµετέχει και η Κύπρος βάσει
πρόσθετων πιστώσεων και υπό όρους ίδιους µε εκείνους που
ισχύουν για τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 11

Η απόφαση αριθ. 96/737/ΕΚ του Συµβουλίου καταργείται.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PINA MOURA


