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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Αυγούστου 2002
για την επιλεξιµότητα των δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν από ορισµένα κράτη µέλη κατά το 2002
για τη συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής
πολιτικής
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 3080]
(2002/659/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1639/
2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2001, για τον καθορισµό των στοιχειωδών και εκτεταµένων κοινοτικών προγραµµάτων για τη συλλογή δεδοµένων στον τοµέα της
αλιείας και για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συµβουλίου (3), η
Επιτροπή εξέτασε τα εθνικά προγράµµατα των κρατών µελών
για το 2002 και αξιολόγησε την επιλεξιµότητα των δαπανών
βάσει των προγραµµάτων αυτών. Μια πρώτη δόση θα πρέπει
να καταβληθεί στα οικεία κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο
6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2000/439/ΕΚ,
βάσει της αξιολόγησης αυτής.

(4)

Μια δεύτερη δόση θα καταβληθεί το 2003, µετά την υποβολή και αποδοχή από την Επιτροπή δηµοσιονοµικής και
τεχνικής έκθεσης δραστηριότητας, στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς η υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί
κατά την εκπόνηση του στοιχειώδους και του εκτεταµένου
προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) της απόφασης 2000/439/ΕΚ και του άρθρου 6
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2000/439/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου
2000, περί χρηµατοδοτικής συνδροµής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών µελών για τη συλλογή δεδοµένων και για τη χρηµατοδότηση µελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), η οποία θεσπίζει το πλαίσιο για τη
χρηµατοδότηση κατά την περίοδο 2002-2006, και ιδίως το άρθρο
4 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης
2000/439/ΕΚ, η Επιτροπή, µε βάση τις πληροφορίες που
παρέχουν τα κράτη µέλη, αποφασίζει κάθε έτος για την επιλεξιµότητα των προβλεπόµενων από τα κράτη µέλη δαπανών
και για το ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας κατά το επόµενο έτος.
Η Επιτροπή έχει λάβει πενταετή προγράµµατα από το
Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη
Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο
Βασίλειο, στα οποία περιγράφονται τα δεδοµένα που οι
χώρες αυτές προτίθενται να συγκεντρώσουν στο διάστηµα
µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης ∆εκεµβρίου 2006,
κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του
Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδοµένων
άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2). Οι χώρες αυτές
υπέβαλαν επίσης αιτήσεις για χρηµατοδοτική συµµετοχή στις
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης
2000/439/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 176 της 15.7.2000, σ. 42.
(2) ΕΕ L 176 της 15.7.2001, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει για το 2002 το ποσό των επιλέξιµων
δαπανών για κάθε κράτος µέλος, καθώς και τα ποσοστά της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για τη συλλογή και διαχείριση
των δεδοµένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
(3) ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 53.
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Άρθρο 2
Οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν για τη συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα Ι,
δικαιούνται χρηµατοδοτικής συνδροµής ύψους µέχρι 50 % των επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο του στοιχειώδους προγράµµατος.
Άρθρο 3
Οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν για τη συλλογή και διαχείριση των δεδοµένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ,
δικαιούνται χρηµατοδοτικής συνδροµής ύψους µέχρι 35 % των επιλέξιµων δαπανών στο πλαίσιο του εκτεταµένου προγράµµατος.

L 224/55

παρούσας απόφασης, είναι εκείνη που ίσχυε τον Αύγουστο του
2001.
2. Οι δηλώσεις δαπανών και οι αιτήσεις προκαταβολών σε εθνικό
νόµισµα, οι οποίες διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στο τρίτο στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, µετατρέπονται σε ευρώ µε την ισοτιµία που ισχύει για το
µήνα κατά τον οποίο οι εν λόγω δηλώσεις και αιτήσεις φθάνουν
στην Επιτροπή.
Άρθρο 6

1.
Η Κοινότητα καταβάλλει µια πρώτη δόση ύψους 50 % της
χρηµατοδοτικής συνδροµής που καθορίζεται στα παραρτήµατα Ι
και ΙΙ.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο
Βασίλειο της ∆ανίας, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη
Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο
Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, στη
∆ηµοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

2.
Μια δεύτερη δόση θα καταβληθεί το 2003, µετά την παραλαβή και αποδοχή της δηµοσιονοµικής και τεχνικής έκθεσης που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης
2000/439/ΕΚ.

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2002.

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Για την Επιτροπή

1.
Η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ, η οποία χρησιµοποιείται για να υπολογίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιµα βάσει της

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BĲLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

BELGIË/BELGIQUE

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader
(EUR)

Contribución máx. de la Comunidad
Fællesskabets maks. fin. bidrag
Max. Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bĳdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag
(EUR)

763 100

381 550

DANMARK

3 449 713

1 724 857

DEUTSCHLAND

2 492 141

1 246 071

ΕΛΛΑ∆Α

1 544 762

722 381

ESPAÑA

5 235 538

2 617 769

FRANCE

4 563 372

2 281 686

IRELAND

1 596 371

798 186

ITALIA

3 667 295

1 833 648

NEDERLAND

2 221 589

1 110 795

PORTUGAL

3 156 058

1 578 029

SUOMI/FINLAND

825 200

412 600

SVERIGE

2 189 828

1 094 914

UNITED KINGDOM

6 990 159

3 495 080

38 695 126

19 347 563

Total/I alt/Σύνολο/Totale/
Totaal/Yhteensä
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BĲLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

BELGIË/BELGIQUE
DANMARK
DEUTSCHLAND
ΕΛΛΑ∆Α

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader
(EUR)

Contribución máx. de la Comunidad
Fællesskabets maks. fin. bidrag
Max. Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bĳdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag
(EUR)

0

0

11 873

4 156

0

0

179 366

62 778

ESPAÑA

0

0

FRANCE

459 572

160 850

0

0

IRELAND
ITALIA

0

0

350 498

122 674

0

0

SUOMI/FINLAND

255 601

89 460

SVERIGE

216 002

75 601

1 485 404

519 891

2 958 316

1 035 411

NEDERLAND
PORTUGAL

UNITED KINGDOM
Total/I alt/Σύνολο/Totale/
Totaal/Yhteensä

