14.11.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Νοεµβρίου 2002
για την ίδρυση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
το ψήφισµα της Επιτροπής των Περιφερειών (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε περίπτωση µείζονων καταστροφών, η Κοινότητα θα πρέπει να δεικνύει την αλληλεγγύη της προς τους
πληθυσµούς των οικείων περιοχών, παρέχοντας χρηµατοδοτική ενίσχυση, µε σκοπό να συµβάλει στην
ταχεία αποκατάσταση των οµαλών συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή.
Η ενίσχυση θα πρέπει να κινητοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

(2)

Με τα υπάρχοντα µέσα οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση µέτρων για
την πρόληψη των κινδύνων και για την αποκατάσταση των κατεστραµµένων υποδοµών. Θα πρέπει όµως να
δηµιουργηθεί και ένα συµπληρωµατικό µέσο, το οποίο να διακρίνεται από τα υφιστάµενα κοινοτικά µέσα
και να δίνει στην Κοινότητα τη δυνατότητα να αναλαµβάνει επείγουσα και αποτελεσµατική δράση προκειµένου να συνδράµει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στην κινητοποίηση των υπηρεσιών επείγουσας βοήθειας µε
σκοπό την κάλυψη των άµεσων αναγκών του πληθυσµού και τη βραχυπρόθεσµη αποκατάσταση των κύριων
υποδοµών που υπέστησαν ζηµία έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να δεικνύει την αλληλεγγύη της προς τις χώρες που έχουν ξεκινήσει
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Προκειµένου ο παρών κανονισµός να καλύψει τις χώρες αυτές, πρέπει να
εφαρµοσθεί το άρθρο 308 της συνθήκης.

(4)

Η βοήθεια της Κοινότητας θα πρέπει να συµπληρώνει τις προσπάθειες των ενδιαφερόµενων κρατών και να
χρησιµοποιείται για την κάλυψη µέρους των κρατικών δαπανών που χορηγούνται για την αντιµετώπιση των
ζηµιών από µείζονα καταστροφή.

(5)

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η ενίσχυση δυνάµει του εν λόγω µέσου θα πρέπει να περιορίζεται στις µείζονες καταστροφές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονοµία.

(6)

Θα πρέπει να θεωρείται ως «µείζων καταστροφή», κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, κάθε καταστροφή που προκαλεί σοβαρή ζηµία από άποψη οικονοµικού κόστους ή ως ποσοστό του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ) σε τουλάχιστον ένα από τα ενδιαφερόµενα κράτη. Προκειµένου να είναι δυνατή
η παρέµβαση σε περίπτωση καταστροφών οι οποίες, αν και σηµαντικές, δεν πληρούν τα απαιτούµενα ελάχιστα κριτήρια, µπορεί να χορηγείται επίσης συνδροµή, σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις, σε περίπτωση που
γειτονική επιλέξιµη χώρα πλήττεται από την ίδια καταστροφή ή σε περίπτωση που πλήττεται από καταστροφή το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού της συγκεκριµένης περιοχής µε σηµαντικές και µακροχρόνιες
επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης.

(7)

Η κοινοτική δράση δεν θα πρέπει να αίρει την ευθύνη τρίτων, οι οποίοι, σύµφωνα µε την αρχή του «ο
ρυπαίνων πληρώνει», είναι υπεύθυνοι σε πρώτο βαθµό για τη ζηµία που προκαλούν, ούτε να αποθαρρύνει
τη λήψη προληπτικών µέτρων τόσο σε επίπεδο κράτους µέλους όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

(8)

Το εν λόγω µέσο θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ταχεία λήψη αποφάσεων για τη δέσµευση ειδικών
χρηµατοδοτικών πόρων και να τους κινητοποιεί, όσο το δυνατόν ταχύτερα. Οι διοικητικές διαδικασίες θα
πρέπει να προσαρµόζονται αναλόγως και να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο. Προς τούτο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συνήψαν στις 7 Νοεµβρίου 2002 διοργανική συµφωνία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(1)
(2)
(3)
(4)

Πρόταση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Γνώµη που διατυπώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Ψήφισµα που διατυπώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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(9)

Μπορεί να είναι επιθυµητή για το κράτος δικαιούχο, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνταγµατικές, θεσµικές,
νοµικές ή δηµοσιονοµικές διατάξεις του, η συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη σύναψη
και την εκτέλεση των διακανονισµών εφαρµογής, όµως το κράτος δικαιούχος παραµένει πάντοτε υπεύθυνο
για την υλοποίηση της ενίσχυσης, καθώς και της διαχείρισης και του ελέγχου των ενεργειών που στηρίζονται από κοινοτική χρηµατοδότηση.

(10)

Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του µέσου αυτού θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

(11)

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το µέσο αυτό δεν θα πρέπει να απολαύουν ενίσχυσης, για τον ίδιο
λόγο, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την
ίδρυση του ταµείου συνοχής (1), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία (2), του κανονισµού (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) (3), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση υπέρ της ∆ηµοκρατίας της
Ουγγαρίας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας (4), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 του
Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, για τη θέσπιση µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (5),
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και για την αγροτική ανάπτυξη στις
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (6), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2760/98 της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή ενός
προγράµµατος για τη διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράµµατος Phare (7), του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1266/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε το συντονισµό της βοήθειας
προς τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 3906/89 (8), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου
2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας (9) ή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου,
της 18ης Σεπτεµβρίου 1995, περί καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων (10). Ζηµία που αποκαθίσταται δυνάµει κοινοτικών ή διεθνών
µέσων για την παροχή αποζηµίωσης για ειδικές ζηµίες, δεν θα πρέπει να απολαύει, για τον ίδιο λόγο, ενίσχυσης δυνάµει του παρόντος µέσου.

(12)

Απαιτείται µέγιστη διαφάνεια κατά την εφαρµογή της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας, καθώς
και ο κατάλληλος έλεγχος σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των πόρων.

(13)

Απαιτείται συνετή δηµοσιονοµική διαχείριση έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι η Κοινότητα θα είναι σε θέση
να παρέµβει σε περίπτωση πολλών µείζονων καταστροφών στη διάρκεια του ίδιου έτους.

(14)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λαµβάνοντας υπόψη το διαθέσιµο των χρηµατοδοτικών πόρων του παρόντος µέσου, το έτος της καταστροφής, θα πρέπει να προβλέπονται, ενδεχοµένως, συµπληρωµατικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος µέσου από το ταµείο του εποµένου έτους.

(15)

Θα πρέπει να καθορισθεί προθεσµία λήξης όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της χορηγούµενης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και τα κράτη δικαιούχοι θα πρέπει να δικαιολογούν τη χρήση της ενίσχυσης που έλαβαν.
Η ληφθείσα ενίσχυση η οποία στη συνέχεια επανεκτήθη από τρίτους ή η οποία κατεβλήθη καθ' υπέρβαση
της τελικής εκτίµησης των ζηµιών, θα πρέπει να επιστρέφεται.

(1) ΕΕ L 130 της 25.5.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 (ΕΕ L
161 της 26.6.1999, σ. 62).
(2) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1447/2001 (ΕΕ
L 198 της 21.7.2001, σ. 1).
(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
4
( ) ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2500/2001
(ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 1).
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 73· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 (ΕΕ
L 342 της 27.12.2001, σ. 1).
(6) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2500/2001 (ΕΕ
L 342 της 27.12.2001, σ. 1).
(7) ΕΕ L 345 της 19.12.1998, σ. 49· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1596/2002
(ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 33).
(8) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 68.
(9) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 (ΕΕ L
342 της 27.12.2001, σ. 1).
(10) ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 1).
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(16)

Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τις χώρες που επλήγησαν
από καταστροφές από το καλοκαίρι του 2002 και εφεξής, να µπορούν να επωφεληθούν από την ενίσχυση
δυνάµει του συγκεκριµένου µέσου.

(17)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η παροχή ταχείας ενίσχυσης προς τις χώρες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πληµµύρες, το παρόν µέσον πρέπει να θεσπισθεί κατεπειγόντως. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί
εξαίρεση από την περίοδο εξέτασης διαρκείας έξι εβδοµάδων, η οποία προβλέπεται για τα εθνικά κοινοβούλια, στο µέρος Ι, σηµείο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ιδρύεται ένα Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλούµενο στο εξής «ταµείο», το οποίο επιτρέπει
στην Κοινότητα να αντιδρά µε ταχύ, αποτελεσµατικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, υπό
τους όρους του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
1.
Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους µέλους ή χώρας που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλούµενου στο εξής «κράτος δικαιούχος», η ενίσχυση του ταµείου µπορεί κυρίως να
κινητοποιηθεί, όταν την επικράτεια του κράτους αυτού πλήττει µείζων φυσική καταστροφή µε σοβαρές επιπτώσεις
για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονοµία µιας ή περισσοτέρων περιοχών ή µιας ή περισσοτέρων χωρών.
2.
Ως «µείζων καταστροφή» νοείται, κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, κάθε καταστροφή που προκαλεί ζηµιές οι οποίες, σε τουλάχιστον ένα από τα ενδιαφερόµενα κράτη, εκτιµώνται είτε σε 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ, σε τιµές 2002, είτε άνω του 0,6 % του ΑΕΕ του εν λόγω κράτους.
Κατ' εξαίρεση, γειτονικό κράτος µέλος ή χώρα συµµετέχουσα σε διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επλήγη από την ίδια καταστροφή, µπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το ταµείο.
Ωστόσο, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ακόµα και όταν δεν πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια που ορίζονται στο
πρώτο εδάφιο, µια περιοχή µπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το ταµείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή
επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της και είχε
σοβαρές και µακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονοµική σταθερότητα της
περιοχής. Η πλήρης ετήσια ενίσχυση, δυνάµει του παρόντος εδαφίου, περιορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, στο 7,5 %
του ετήσιου διαθέσιµου ποσού του ταµείου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις αποµακρυσµένες ή αποµονωµένες
περιοχές, όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόµακρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της
συνθήκης. Η Επιτροπή εξετάζει µε άκρα αυστηρότητα τις αιτήσεις που τις υποβάλλονται δυνάµει του παρόντος
εδαφίου.
Άρθρο 3
1.
Η ενίσχυση του ταµείου λαµβάνει τη µορφή επιδότησης. Για κάθε αναγνωρισµένη καταστροφή, χορηγείται
στο κράτος δικαιούχο µία µόνο επιδότηση.
2.
Το ταµείο έχει σκοπό να συµπληρώνει τις προσπάθειες των οικείων κρατών και να καλύπτει ένα µέρος από
τις κρατικές δαπάνες προκειµένου να βοηθήσει το κράτος δικαιούχο να προβεί, ανάλογα µε τη φύση της καταστροφής, στις ακόλουθες επείγουσες ενέργειες πρώτης ανάγκης:
α) άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδοµών και εξοπλισµού στους τοµείς της ενέργειας, των υδάτων, της
αποχέτευσης, των τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης·
β) εφαρµογή προσωρινών µέτρων στέγασης και χρηµατοδότηση υπηρεσιών διάσωσης µε σκοπό την κάλυψη των
άµεσων αναγκών του σχετικού πληθυσµού·
γ) άµεση διασφάλιση των υποδοµών πρόληψης και λήψη µέτρων για την άµεση προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς·
δ) άµεσος καθαρισµός των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών
περιοχών.
3.
Οι πληρωµές του ταµείου περιορίζονται καταρχήν στην χρηµατοδότηση µέτρων αποκατάστασης µη ασφαλισµένων ζηµιών και επιστρέφονται εάν στη συνέχεια το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών καλύπτεται από τρίτο
σύµφωνα µε το άρθρο 8.
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Άρθρο 4

1.
Όσο το δυνατόν συντοµότερα και το αργότερο µέσα σε δέκα εβδοµάδες αφότου προκλήθηκε η πρώτη ζηµία
από την καταστροφή, το κράτος µπορεί να υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από το ταµείο στην Επιτροπή, παρέχοντας όλες τις σχετικές διαθέσιµες πληροφορίες, µεταξύ άλλων, µε:
α) τις συνολικές ζηµίες που προκάλεσε η καταστροφή και τις συνέπειές της για τον πληθυσµό και την οικονοµία
που αφορούν·
β) το εκτιµώµενο κόστος των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 3·
γ) τυχόν άλλες κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης·
δ) τυχόν άλλες εθνικές ή διεθνείς πηγές χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της δηµόσιας και ιδιωτικής
ασφαλιστικής κάλυψης που είναι δυνατόν να συµβάλει στο κόστος αποκατάστασης των ζηµιών.
2.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και άλλες τυχόν διευκρινίσεις που πρέπει να παράσχει το ενδιαφερόµενο κράτος,
η Επιτροπή εκτιµά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ταµείου και καθορίζει το προτεινόµενο
ποσό της επιδότησης που µπορεί να χορηγηθεί το συντοµότερο δυνατόν και στο πλαίσιο των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων. Την πρώτη Οκτωβρίου κάθε έτους, θα πρέπει να παραµένει διαθέσιµο τουλάχιστον το ένα τέταρτο
του ετήσιου ποσού, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν µέχρι το τέλος του έτους.
Η Επιτροπή διασφαλίζει τη δίκαια µεταχείριση των αιτήσεων που υποβάλλουν τα κράτη.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στην αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή τις απαραίτητες προτάσεις προκειµένου
να εγκρίνει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όλες τις άλλες σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,
απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 και αιτιολόγηση των προτεινόµενων ποσών.
4.
Όταν οι πιστώσεις διατεθούν από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση χορήγησης της επιδότησης την οποία παρέχει αµέσως και σε µία µόνο δόση στο κράτος δικαιούχο ύστερα
από την υπογραφή της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 5.
5.

Η επιλεξιµότητα των δαπανών αρχίζει την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 5

1.
Σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνταγµατικές, θεσµικές, νοµικές ή δηµοσιονοµικές διατάξεις του κράτους
δικαιούχου και της Κοινότητας, η Επιτροπή και το κράτος δικαιούχος συνάπτουν συµφωνία για την εφαρµογή της
απόφασης χορήγησης της επιδότησης. Η συµφωνία περιγράφει ιδίως τον τύπο και τον τόπο διεξαγωγής των ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από το ταµείο.
2.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ίδιες υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη µε βάση τον παρόντα
κανονισµό, τηρούνται και από τις χώρες που έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο των ισχυουσών συµφωνιών και εγγράφων.
3.
Το κράτος δικαιούχος φέρει την ευθύνη για την επιλογή των επιµέρους ενεργειών και την εφαρµογή της επιδότησης στο πλαίσιο της συµφωνίας, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, την
απόφαση χορήγησης της επιδότησης και τη συµφωνία. Το κράτος δικαιούχος ασκεί την αρµοδιότητα αυτή µε την
επιφύλαξη της αρµοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που διέπουν τους όρους επιµερισµένης ή
αποκεντρωµένης διαχείρισης.
Άρθρο 6
1.
Το κράτος δικαιούχος εξασφαλίζει το συντονισµό µεταξύ της συµµετοχής του ταµείου στις ενέργειες που
αναφέρονται στο άρθρο 3, αφενός, και τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καθώς και
άλλων µέσων κοινοτικής χρηµατοδότησης, αφετέρου.
2.
Οι ενέργειες που στηρίζονται µε βάση τον παρόντα κανονισµό δεν απολαύουν της ενίσχυσης των ταµείων
και των µέσων που διέπονται από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1164/94, (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, (ΕΚ) αριθ.
1257/1999, (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89, (ΕΚ) αριθ. 2760/98, (ΕΚ)
αριθ. 555/2000 και (ΕΚ) αριθ. 2236/95, και είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1266/1999. Το κράτος
δικαιούχος εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την παρούσα διάταξη.
3.
Οι ζηµίες που αποκαθίστανται βάσει κοινοτικών ή διεθνών µέσων για την παροχή αποζηµίωσης για ειδικές
ζηµίες, δεν απολαύουν, για τον ίδιο λόγο, ενίσχυσης από το ταµείο.
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Άρθρο 7

Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από το ταµείο πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της συνθήκης και
τους µηχανισµούς που έχουν θεσπισθεί βάσει αυτής, καθώς επίσης και µε τις κοινοτικές πολιτικές και µέτρα και
τα µέσα προενταξιακής συνδροµής.
Άρθρο 8
1.
Η επιδότηση χρησιµοποιείται εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή χορήγησε
την επιδότηση. Το µέρος της επιδότησης που δεν θα έχει χρησιµοποιηθεί µέσα σε αυτή την προθεσµία, σύµφωνα
µε τους όρους του παρόντος κανονισµού, επιστρέφεται από το κράτος δικαιούχο στην Επιτροπή.
Τα κράτη δικαιούχοι επιδιώκουν να λάβουν κάθε δυνατή αποζηµίωση από τρίτους.
2.
Το αργότερο σε έξι µήνες µετά από την εκπνοή της ετήσιας χρονικής περιόδου από την ηµεροµηνία
χορήγησης της επιδότησης, το κράτος δικαιούχος υποβάλλει έκθεση της χρηµατοδοτικής εκτέλεσης της επιδότησης, µε δήλωση που δικαιολογεί τις δαπάνες, και αναφέρει κάθε άλλη πηγή χρηµατοδότησης που έλαβε για
τις σχετικές ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών διακανονισµών και των αποζηµιώσεων από
τρίτους. Στην έκθεση αναφέρονται λεπτοµερώς τα προληπτικά µέτρα που εισήχθησαν ή προτάθηκαν από το
κράτος δικαιούχο προκειµένου να περιορισθούν οι ζηµίες και να αποφευχθεί, στο µέτρο του δυνατού, η
επανάληψη παρόµοιων καταστροφών.
Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή προχωρεί στο κλείσιµο της ενίσχυσης του ταµείου.
3.
Στην περίπτωση που το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών καλύπτεται µεταγενέστερα από τρίτους, η Επιτροπή ζητά από το δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της επιδότησης.
Άρθρο 9
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αποφάσεις χορήγησης της ενίσχυσης από το ταµείο καθώς και η χρηµατοδοτική συµφωνία, οι εκθέσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, εκφράζουν όλα τα ποσά σε ευρώ.
Άρθρο 10
1.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν οι εναποµένοντες διαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι του ταµείου για το
έτος της καταστροφής δεν επαρκούν για την κάλυψη του ποσού της ενίσχυσης, το οποίο κρίνεται αναγκαίο από
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, η Επιτροπή µπορεί να προτείνει να χρηµατοδοτηθεί η διαφορά µέσω
του ταµείου του εποµένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται το ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισµού
του ταµείου για το έτος της καταστροφής και το επόµενο έτος.
2.
Σε περίπτωση σηµαντικά χαµηλότερης επανεκτίµησης της ζηµίας, βάσει νέων στοιχείων, η Επιτροπή ζητά
από το δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της επιδότησης.
Άρθρο 11
Οι αποφάσεις χρηµατοδότησης και όλες οι συµφωνίες και συµβάσεις που απορρέουν από αυτές προβλέπουν την
άσκηση ελέγχων από την Επιτροπή, µέσω της Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), καθώς και τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες.
Άρθρο 12
Πριν από την 1η Ιουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για τις
δραστηριότητες του ταµείου, το προηγούµενο έτος. Η έκθεση αυτή περιέχει ιδίως πληροφορίες σχετικά µε τα
άρθρα 3, 4 και 8.
Άρθρο 13
Παρά την προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη και οι χώρες που συµµετέχουν
στις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία επλήγησαν από καταστροφές, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, από την 1η Αυγούστου 2002 και εφεξής, µπορούν να ζητήσουν την ενίσχυση του
ταµείου σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 14
Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο επανεξετάζει τον παρόντα κανονισµό, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2006, το αργότερο.
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Άρθρο 15

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη 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, 11 Νοεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. MIKKELSEN
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