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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σταδιακή υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης περιλαµβάνει τη
δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Το άρθρο 61 της ΣΕΚ ορίζει ότι προς το
σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπισθούν µέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των προσώπων σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΣΕΚ, σε συνδυασµό µε συνοδευτικά µέτρα για
τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο και τη µετανάστευση, καθώς και µέτρα για
την πρόληψη και την καταστολή της εγκληµατικότητας.
Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας που δηµιουργήθηκε από τη Σύµβαση του
Σένγκεν, τα σχετικά κράτη µέλη θέσπισαν τα µέτρα που θέτουν σε εφαρµογή την κατάργηση
των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, καθώς και το σύνολο των συνοδευτικών µέτρων
που κρίνονται απαραίτητα για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Μεταξύ αυτών
των µέτρων συµπεριλαµβάνονται κυρίως η εναρµόνιση του ελέγχου και της εποπτείας των
εξωτερικών συνόρων, η εναρµόνιση της πολιτικής των θεωρήσεων εισόδου, διάφορες µορφές
αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τοµέα, καθώς και η θέση σε
λειτουργία του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν (SIS).
Το SIS είναι ένα κοινό σύστηµα πληροφοριών που επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών να διαθέτουν, χάρη στην αυτοµατοποιηµένη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, τους
πίνακες σήµανσης προσώπων ή αντικειµένων, που είναι κυρίως χρήσιµοι στο πλαίσιο της
διαδικασίας έκδοσης θεώρησης εισόδου, επ’ ευκαιρία ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και
επαληθεύσεων ή άλλων αστυνοµικών και τελωνειακών ελέγχων που ασκούνται στο
εσωτερικό της επικράτειας. Το SIS αποτελεί συνεπώς ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργίας
του χώρου χωρίς σύνορα του Σένγκεν και είναι απαραίτητο τόσο για την εφαρµογή των
κανόνων κυκλοφορίας των προσώπων όσο και για την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία
στον ποινικό τοµέα των χωρών Σένγκεν.
Το κεκτηµένο Σένγκεν, συµπεριλαµβανοµένου του SIS, ενσωµατώθηκε την 1η Μαΐου 1999
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη
Συνθήκη του Άµστερνταµ.
Το υφιστάµενο SIS σχεδιάστηκε για να επιτρέψει την ένταξη δεκαοκτώ κρατών1 και τέθηκε
σε λειτουργία στη βάση ηλεκτρονικής τεχνολογίας σήµερα ξεπερασµένης. Σύµφωνα µε τα
κράτη µέλη του Σένγκεν, η επέκταση του SΙS σε µεγαλύτερο αριθµό κρατών θα έθετε σε
κίνδυνο τη λειτουργική σταθερότητα του συστήµατος και θα µπορούσε ακόµα να αποδειχθεί
αδύνατη σε τεχνικό επίπεδο. Κατ’ αυτό τον τρόπο κατέληξαν στο συµπέρασµα, ήδη πριν από
την ένταξη του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ένωσης, ότι είναι απαραίτητη η
ανάπτυξη ενός SIS δεύτερης γενιάς.

Η ανάπτυξη του SIS II αποτελεί υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί στις
απαιτούµενες προθεσµίες, επειδή, αφ’ ενός, τα µελλοντικά κράτη µέλη δεν θα µπορέσουν
να ενταχθούν στο υφιστάµενο SIS και, αφ’ ετέρου, η ένταξή τους στο SIS II αποτελεί
προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα.

1

Τα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ένωσης, Ισλανδία και Νορβηγία και µία θέση εφεδρική.
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Επιπλέον, η ανάπτυξη του SIS II θα καταστήσει το σύστηµα πιο αποδοτικό µε τη χρήση πιο
προηγµένων τεχνολογιών και την προσθήκη νέων λειτουργιών, των οποίων η χρησιµότητα
αποδείχθηκε στο πλαίσιο της τωρινής λειτουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα.
Το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 28ης-29ης Μαΐου 2001 επιβεβαίωσε την προτεραιότητα να
αναπτυχθεί το SIS II µέχρι το 2006. Συµφώνησε επίσης για την ανάγκη να συντονισθούν οι
εργασίες στο εσωτερικό των διαρθρώσεων του Συµβουλίου, για τη διάθεση των απαραίτητων
διακυβερνητικών πόρων για τη συνέχιση των τεχνικών εργασιών το 2001 και για την αρχή
της κοινοτικής χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη του SIS II από το 2002 (κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 41 παράγραφος 3, της ΣΕΕ για τα θέµατα του SIS που υπάγονται στον τρίτο
πυλώνα, όπου ο κοινοτικός προϋπολογισµός εφαρµόζεται αναγκαστικά όσον αφορά τα
θέµατα του SIS που υπάγονται στον πρώτο πυλώνα).
Σχετικά µε αυτό το τελευταίο σηµείο, πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η κατάσταση προκύπτει
από την απουσία οµοφωνίας υπέρ της διακυβερνητικής χρηµατοδότησης. ∆εδοµένου ότι αυτή
η κατάσταση µπορεί να επαναληφθεί στο µέλλον, η Επιτροπή προβλέπει, προκειµένου να
επιτρέψει την πιο ευέλικτη διαχείριση παρόµοιων καταστάσεων που απορρέουν από το άρθρο
41 παράγραφος 3, της ΣΕΕ, το ενδεχόµενο να προτείνει την κατάλληλη στιγµή διοργανική
συµφωνία που να τηρεί τις αρµοδιότητες καθενός εκ των οργάνων και να εµπνέεται από την
συµφωνία που έχει ήδη συναφθεί στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας.
Για την εξακολούθηση των εργασιών, η βελγική προεδρία και η Σουηδία παρουσίασαν δύο
πρωτοβουλίες που ευρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης στο Συµβούλιο, εκ των οποίων η µία
βασίζεται στον πρώτο πυλώνα και η άλλη στον τρίτο, µε σκοπό να ανατεθεί στην Επιτροπή,
επικουρούµενη από επιτροπή, η ευθύνη της ανάπτυξη του SIS II και να καθορισθεί η νοµική
βάση για τη χρηµατοδότησή του.
Παράλληλα, το Συµβούλιο "Προϋπολογισµός"
προπαρασκευαστικών ενεργειών το 2002.

προέβλεψε

τη

χρηµατοδότηση

Η Επιτροπή αποφάσισε στις 28 Σεπτεµβρίου 2001, να αναλάβει ταυτόχρονα την ευθύνη για
τη χρηµατοδότηση και για την ανάπτυξη του SIS II που προκύπτει από αυτήν την κοινοτική
χρηµατοδότηση, θεωρώντας σαφές ότι αυτή πρέπει να διεξαχθεί:
- σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη που έχουν την εµπειρία του SIS I,
- εξασφαλίζοντας τη δέουσα συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
- ζητώντας τη συνδροµή των Αρχών Κοινού Ελέγχου εφόσον αυτή αποδεικνύεται χρήσιµη,
- λαµβάνοντας υπόψη τη θέση των υποψήφιων για προσχώρηση κρατών.

Αναλαµβάνοντας τις ευθύνες της, η Επιτροπή θεωρεί εν τούτοις υποχρέωσή της να τονίσει
ότι η ανάπτυξη του SIS II δεν υπάγεται αποκλειστικά στην αρµοδιότητά της. Παρά το
γεγονός ότι είναι σαφές ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού, πρέπει εν τούτοις να εξασφαλισθούν και οι προϋποθέσεις καλής εκτέλεσης.
Σχετικά µε αυτό, οι δύο κλάδοι της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής (Συµβούλιο και
Κοινοβούλιο) παραµένουν υπεύθυνοι για την εγγραφή των απαραίτητων πόρων στον
προϋπολογισµό.
Επιπλέον, η νοµοθετική αρχή παραµένει υπεύθυνη για την έγκαιρη θέσπιση των απαραίτητων
νοµοθετικών µέσων. Ενδεχόµενες καθυστερήσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το
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χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του συστήµατος. Η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του SIS II θα
απαιτήσουν πράγµατι, την κατάλληλη στιγµή, τη θέσπιση νοµοθετικών µέτρων που θα
αντικαταστήσουν τα άρθρα 92 έως 119 της Σύµβασης Σένγκεν. Αυτά τα µέτρα θα πρέπει να
βασίζονται στις κατάλληλες νοµικές βάσεις των συνθηκών, γεγονός που θα επιτρέψει στα
άλλα όργανα να διαδραµατίσουν πλήρως το ρόλο τους στο θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Με την παρούσα ανακοίνωσή της, η Επιτροπή προτίθεται να προετοιµάσει ήδη από το 2001
τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει από το 2002 και να ξεκινήσει τη συζήτηση για τα
διάφορα θέµατα της ανάπτυξης του SIS II, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη συνοχή και τη
συνέχεια µε τις προκαταρκτικές εργασίες που έχουν ξεκινήσει στο Συµβούλιο. Η ανακοίνωση
αφορά προπάντων την περίοδο ανάπτυξης και εγκατάστασης του SIS II µέχρι το 2006. Όσον
αφορά τη διαχείριση του λειτουργικού SIS II, σε αυτό το στάδιο µπορούν να υπάρχουν µόνο
επιλογές. Η επιλογή της µιας ή της άλλης δυνατότητας εξαρτάται από αποφάσεις που πρέπει
να ληφθούν µεταγενέστερα.
2.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1.

Η ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

2.1.1.

Το SIS στη Σύµβαση εφαρµογής του Σένγκεν

Το SIS είναι εργαλείο συνεργασίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων αρχών για να εξασφαλισθεί
η εφαρµογή των διαφόρων πολιτικών που πρέπει να τεθούν σε λειτουργία προκειµένου να
υλοποιηθεί ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα.
Το άρθρο 93 της Σύµβασης του Σένγκεν ορίζει ότι «το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν έχει
ως αντικείµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης, την προστασία της
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, περιλαµβανόµενης και της ασφάλειας του κράτους, και την

εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας συνθήκης για την κυκλοφορία των προσώπων στην
επικράτεια των [συµβαλλοµένων µερών] µε τη βοήθεια πληροφοριών που διαβιβάζονται µέσω
του εν λόγω συστήµατος».

Το SIS περιλαµβάνει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδοµένων που αποστέλλονται από καθένα
εκ των κρατών µελών και που είναι απαραίτητα για λόγους έκδοσης (άρθρο 95), άρνησης
εισόδου (άρθρο 96), αναζήτησης προσώπων που εξαφανίστηκαν ή τελούν υπό προστασία
(άρθρο 97), αναζήτησης µαρτύρων και υπόπτων ή καταδικασθέντων (άρθρο 98), διακριτικής
εποπτείας ή ειδικού ελέγχου (άρθρο 99) καθώς και αναζήτησης αντικειµένων προκειµένου να
κατασχεθούν ή να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία (άρθρο
100). Το συµβαλλόµενο µέρος που παρέχει τις πληροφορίες ελέγχει αν η σπουδαιότητα της
συγκεκριµένης περίπτωσης δικαιολογεί την ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα SIS (άρθρο 94).
Το σύστηµα απαρτίζεται από εθνικά τµήµατα (τα N-SIS) και από µία τεχνική υπηρεσία
υποστήριξης εγκατεστηµένη στο Στρασβούργο υπό την ευθύνη της Γαλλίας, η οποία
λειτουργεί για λογαριασµό όλων (το C-SIS). Το αρχείο δεδοµένων κάθε N-SIS πρέπει να
είναι ταυτόσηµο προς τα αρχεία των άλλων N-SIS, γεγονός που εξασφαλίζεται µε τη
διαβίβαση οn line πληροφοριών µέσω του C-CIS. Οι αρχές κάθε συµβαλλοµένου µέρους
µπορούν να συµβουλεύονται το αρχείο δεδοµένων του δικούς τους εθνικού τµήµατος N-SIS
(άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3).
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Η Σύµβαση εφαρµογής Σένγκεν περιλαµβάνει επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδοµένων στο πλαίσιο του
SIS (άρθρα 102 έως 118). ∆ηµιουργήθηκε µία Κοινή Αρχή Ελέγχου, επιφορτισµένη κυρίως
µε τον έλεγχο του C-SIS (άρθρο 115).
2.1.2.

Τα µέτρα που αφορούν την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

∆υνάµει του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, το κεκτηµένο
Σένγκεν ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 1999 και στην
απόφασή του της 20ής Μαΐου 19992, το Συµβούλιο προσδιόρισε τα στοιχεία του κεκτηµένου
Σένγκεν που ενσωµατώνονται στο πλαίσιο της Ένωσης. Μεταξύ αυτών των στοιχείων
αναφέρεται το σύστηµα κανόνων που αφορά το SIS, δηλ. τα άρθρα 92 έως 118 της Σύµβασης
του Σένγκεν καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις και δηλώσεις της εκτελεστικής επιτροπής
(συµπεριλαµβανόµενης της απόφασης SCH/Com-ex (98) rev29 της 23.6.1998 σχετικά µε τη
γενική ρήτρα που καλύπτει το σύνολο του τεχνικού κεκτηµένου Σένγκεν3 που εγκρίθηκε στο
πλαίσιο της λειτουργίας του SIS).
Το κεκτηµένο Σένγκεν ενσωµατώθηκε αµετάβλητο, εξαιρουµένων ορισµένων απαραίτητων
προσαρµογών για να µπορέσει να εφαρµοσθεί από την 1η Μαΐου 1999 στο νοµικό και
θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης (άρθρο 1 του πρωτοκόλλου που ενσωµατώνει το κεκτηµένο
Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής "Πρωτόκολλο Σένγκεν").
Στο πλαίσιο των εργασιών για τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την ενσωµάτωση του
κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν εξίσου αναφέρει
τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί µία υπηρεσία για τη διαχείριση του SIS. Αυτή η ιδέα
απορρίφθηκε εν τούτοις από τα κράτη µέλη λόγω αµφιβολιών για τη δυνατότητα να
δηµιουργηθεί µία τέτοια υπηρεσία σε χρόνο κατάλληλο για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης
του Άµστερνταµ και ως εκ τούτου λόγω του κινδύνου να επηρεασθεί ο λειτουργικός
χαρακτήρας του SIS. Εν τούτοις, τα κράτη µέλη είχαν προσδιορίσει ότι αυτή η θέση δεν
προδίκαζε ουδόλως το ζήτηµα που θα ετίθετο µεταγενέστερα σε σχέση µε τη διαχείριση του
µελλοντικού SIS II.
Μεταξύ των µέτρων που θεσπίστηκαν µε σκοπό την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν
στο πλαίσιο της ΕΕ, η απόφαση του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1999 για τον καθορισµό της
νοµικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτηµένο Σένγκεν4 έχει
ιδιαίτερη σηµασία. Ένας από τους στόχους αυτής της "κατανοµής" των στοιχείων του
κεκτηµένου Σένγκεν µεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα ήταν πράγµατι ο καθορισµός
της νοµικής βάσης των µελλοντικών προτάσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του
κεκτηµένου Σένγκεν5.

2

3
4

5

Απόφαση αριθ. 1999/435/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό του κεκτηµένου του Σένγκεν, προκειµένου να
προσδιορισθεί, δυνάµει των οικείων διατάξεων της ΣΕΚ και της ΣΕΕ, η νοµική βάση για κάθε µία από
τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο του Σένγκεν, ΕΕ αριθ. L176, της 10.7.1999, σ.
1.
ΕΕ αριθ. L239, της 22.9.2000, σ. 144.
Απόφαση αριθ. 1999/436/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1999, ΕΕ αριθ. L176, της 10.7.1999, σ.
17.
Βλ. 4ο σηµείο αιτιολογικής σκέψης της απόφασης αριθ. 1999/436/ΕΚ.

6

Εν τούτοις το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να πραγµατοποιήσει αυτή την κατανοµή για το
σύστηµα που αφορά το SIS, του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στα παραρτήµατα της
απόφασης αριθ. 1999/436/ΕΚ µόνο "προς υπόµνηση", χωρίς καθορισµό νοµικής βάσης.
Ελλείψει "κατανοµής" αποφασισµένης από το Συµβούλιο, οι διατάξεις του κεκτηµένου
Σένγκεν σχετικά µε το SIS "θεωρούνται ως πράξεις θεµελιωµένες στον τίτλο VI της ΣΕΕ"
δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου Σένγκεν. Εν τούτοις σύµφωνα µε το
άρθρο 5, παράγραφος 2 αυτού του ιδίου πρωτοκόλλου, κάθε νέα πρόταση σχετικά µε το
κεκτηµένο Σένγκεν πρέπει να θεµελιώνεται στη δέουσα ή στις δέουσες νοµικές βάσεις των
συνθηκών ακόµα και αν το Συµβούλιο δεν κατένειµε τα στοιχεία που αφορούν το κεκτηµένο
Σένγκεν µεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα.
2.2.

H λειτουργία του SIS I

Το SIS είναι ένα σύστηµα πληροφοριών, συγκεκριµένα ένα µέσο έρευνας το οποίο
συµβουλεύονται οι αστυνοµικές αρχές, οι αρχές που είναι αρµόδιες για τους συνοριακούς
ελέγχους, οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την έκδοση
θεωρήσεων εισόδου και αδειών διαµονής, στο οποίο κάθε αρχή έχει πρόσβαση στις
κατηγορίες δεδοµένων που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσει επιτυχώς το ειδικό της
καθήκον6. Η εισαγωγή δεδοµένων στο SIS υπάγεται στην άµεση αρµοδιότητα κάθε κράτους
Σένγκεν και οι σηµάνσεις του SIS διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών Σένγκεν που
τις εισάγουν, εκτός αν προβλέπονται πιο αυστηροί όροι από το κεκτηµένο Σένγκεν.
Τα δεδοµένα SIS επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίζουν πρόσωπα και αντικείµενα, να
θεµελιώνουν τους λόγους των ερευνών, να καθορίζουν την επιθυµούµενη δράση
προτεραιότητας και, εφ’ όσον είναι απαραίτητο, να κατοχυρώνουν την προστασία του
προσωπικού που είναι αρµόδιο για τους ελέγχους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος
(δηλ. όταν κάποιο πρόσωπο/αντικείµενο ευρίσκεται), η αρµόδια αρχή έρχεται γενικά σε
επαφή µε το εθνικό γραφείο SIRENE για να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες. Αυτές
οι πληροφορίες παρέχονται µε διµερείς επαφές µεταξύ των σχετικών εθνικών γραφείων
SIRENE, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται αυστηρά στο εγχειρίδιο SIRENE.
Το SIS περιέχει δεδοµένα που υπερβαίνουν τα 10 εκατοµµύρια. Η µεγάλη πλειοψηφία των
δεδοµένων αυτών αφορούν έγγραφα ταυτότητας που έχουν κλαπεί, αφαιρεθεί ή απολεσθεί. Ο
αριθµός των σεσηµασµένων προσώπων (άρθρο 95 έως 99 συµπεριλαµβανοµένου) υπερβαίνει
το εκατοµµύριο, εκ των οποίων το 90% αφορά σηµάνσεις δυνάµει του άρθρου 96. Οι
στατιστικές που υποβάλλονται στο Συµβούλιο για τα θετικά αποτελέσµατα είναι δύσκολο να
συγκριθούν επειδή υπολογίζονται χρησιµοποιώντας διαφορετικές εθνικές µεθόδους, αλλά
εκφράζουν την ευνοϊκή γνώµη των κρατών µελών για την αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος.
Έτη πρακτικής έχουν επιτρέψει στους χρήστες να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες που
προσφέρονται από το SIS, αλλά εξίσου να καθορίσουν αυτά που πρέπει να βελτιωθούν. Η
Κοινή Αρχή Ελέγχου (JSA) διαδραµάτισε στο προκείµενο καθοριστικό ρόλο εκδίδοντας
γνώµες και συστάσεις για την ορθή λειτουργία του SIS, σύµφωνα µε τους κανόνες που
διέπουν την προστασία των δεδοµένων που προβλέπονται από τη σύµβαση Σένγκεν.

6

Άρθρο 101 της Σύµβασης του Σένγκεν.
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Ιδιαίτερα, η JSA εξέδωσε 15 συστάσεις τον Απρίλιο του
οποίων έχει ήδη ληφθεί υπόψη7.

2000,

το µεγαλύτερο µέρος των

Σε αυτό το πλαίσιο και στη βάση της αξιολόγησής του για τη λειτουργία του ισχύοντος
συστήµατος, το Συµβούλιο άρχισε τις εργασίες µε σκοπό την ανάπτυξη ενός SIS II.
2.3.

Οι διεξαγόµενες εργασίες

Οι συζητήσεις για τις πιθανές βελτιώσεις του SIS από τεχνική και λειτουργική άποψη
ξεκίνησαν το 1996 και µία πρώτη µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε το SIS II
πραγµατοποιήθηκε το 1998. Όµως µόνο προσφάτως οι συζητήσεις στο πλαίσιο του
Συµβουλίου εντατικοποιήθηκαν8, ιδιαίτερα µε την προοπτική της προσεχούς διεύρυνσης της
Ένωσης.
Νέα ώθηση στο σχέδιο δόθηκε υπό τη σουηδική προεδρία, όταν οι οµάδες εργασίας του
Συµβουλίου άρχισαν να σηµειώνουν προόδους στις προπαρασκευαστικές εργασίες που
αφορούν το SIS II9. Η οµάδα εργασίας SIRENE, καθώς και η οµάδα εργασίας SIS, συνέταξαν
κατάλογο των νέων πιθανών λειτουργιών10.
Στη βάση αυτών των εργασιών, καθώς και όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τα
κράτη µέλη και των προτάσεων που υποβλήθηκαν µετά το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 20ής
Σεπτεµβρίου για την τροµοκρατία, η βελγική προεδρία προετοιµάζει τώρα τη συζήτηση από
το Συµβούλιο για τις ενδεχόµενες νέες ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το SIS και
τις αντίστοιχες προτεραιότητες. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε, ότι λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
προβλεπόµενες εξελίξεις στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκριθεί το SIS I, το SIS II πρέπει να
αποτελέσει ένα νέο σύστηµα.
Η Επιτροπή επιθυµεί να επιµείνει στη σηµασία που έχει να υπάρξει πρόοδος στον ορισµό των
λειτουργιών του SIS. Τονίζει ότι ορισµένες προτάσεις που ευρίσκονται επί του παρόντος υπό
εξέταση θα µπορούσαν να αλλάξουν θεµελιωδώς το σκοπό του SIS επειδή δεν θα πρόκειται
πλέον µόνο για σύστηµα πληροφοριών, αλλά για σύστηµα πληροφοριών και έρευνας.
Επιπλέον, τονίζει ότι εάν ορισµένες προτάσεις µπορούν ήδη να τεθούν σε εφαρµογή στο
7

8
9

10

Πέντε εξ αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του SIS II. Για παράδειγµα, η
εξεύρεση µόνιµης τεχνικής λύσης που θα επιτρέπει να κατοχυρωθεί ότι κανέναν πολίτης της ΕΕ και
κανένας άλλος δικαιούχος των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
πολιτών της ΕΕ δεν θα εγγράφεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 96, αποτελεί
προτεραιότητα. Επιπλέον θα πρέπει να εξετασθεί το θέµα της δόλιας χρήσης ταυτότητας.
SIS 2 COMIX 21; CATS 9 SIS 30 COMIX 238; CATS 14 SIS 40 COMIX 304.
Το έγγραφο SN 2728/01, που περιγράφει τις στρατηγικές τεχνικές αξιώσεις για µία νέα υποδοµή του
SIS και το έγγραφο SIS-TECH 32 που περιγράφει τις τεχνικές επιπτώσεις των νέων λειτουργιών που
ευρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση στο επίπεδο του Συµβουλίου.
Οι χρήστες του SIS απαρίθµησαν τέσσερα βασικά είδη νέων λειτουργιών:
- Είδη πληροφοριών: ανάγκη εισαγωγής νέων κατηγοριών δεδοµένων στο SIS, όπως για παράδειγµα
συµπληρωµατικά αντικείµενα ή κατηγορίες προσώπων. Πρόκειται επίσης για τροποποιήσεις των ειδών
πληροφοριών, όπως συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα πρόσωπα ή τα αντικείµενα που
εµφανίζονται στην οθόνη ή χρήση φωτογραφιών·
- Τεχνικές λειτουργίες: προορίζονται να διευκολύνουν την καθηµερινή εργασία των χρηστών
βελτιώνοντας τις τεχνικές δυνατότητες· για παράδειγµα, επεξεργασία εθνικών χαρακτήρων·
- Κανόνες: ορισµένες νέες λειτουργίες που προτείνονται κατευθύνονται προς την τροποποίηση των
υφιστάµενων κανόνων, όπως υποχρεωτικά πεδία και διάρκεια των προειδοποιητικών σηµάνσεων·
- Πρόσβαση: η δυνατότητα ανοίγµατος του SIS II σε νέους χρήστες ευρίσκεται υπό µελέτη. Πέραν της
πρόσβασης των νέων κρατών µελών, η ανάγκη να επεκταθεί η πρόσβαση στην Europol και σε άλλα
όργανα θα αξιολογηθεί.
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ισχύον σύστηµα και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το νέο
εξαρτώνται τεχνικά από την ανάπτυξη του SIS II.

SIS II,

πολλές προτάσεις

Μεταξύ των θεµάτων που εξετάζονται, υπάρχουν προτάσεις σχετικά µε τις δυνατότητες
πρόσβασης στο SIS, είτε για µεγαλύτερο αριθµό αρχών, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και
πληροφοριών, η Europol, οι δικαστικές αρχές, η Eurojust και οι αρχές που είναι αρµόδιες
στον τοµέα του ασύλου, είτε κατά τρόπο ευρύτερο για τις αρχές που είναι αρµόδιες, για
παράδειγµα, στον τοµέα των αδειών διαµονής.
Αυτές οι προτάσεις και κυρίως εκείνες που προκύπτουν από οδηγίες τους Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου ή σύµφωνα µε πρωτοβουλίες που έχουν πράγµατι ήδη σχεδιασθεί όπως η
πρόσβαση της Europol11 που προβλέπεται από το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε το 1998 στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης, θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή σχετικά
βραχυπρόθεσµα και χωρίς πολύ πολύπλοκες τεχνικές συνέπειες. Η Επιτροπή σηµειώνει
επίσης ότι η πρόσβαση των δικαστικών αρχών θα µπορούσε επίσης να εξετασθεί στο πλαίσιο
των συζητήσεων στο Συµβούλιο για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Οι αρχές που
αναφέρονται στην απόφαση πλαίσιο πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα.
Εξάλλου, η σήµανση που αναφέρεται στο άρθρο 95, η οποία αντιστοιχεί σε προσωρινή
σύλληψη µε σκοπό την έκδοση, θα µπορούσε να διευρυνθεί για να συµπεριλάβει όλες τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και να αποτελέσει
βάση για τη σύλληψη και την παράδοση.
Άλλα θέµατα αφορούν νέες κατηγορίες δεδοµένων που θα προστεθούν στο ισχύον σύστηµα ή
τη δυνατότητα για τα δεδοµένα SIS να είναι διαθέσιµα στο µέλλον στο πλαίσιο ευρύτερων
αστυνοµικών ενεργειών και για ευρύτερους στόχους που αφορούν την κυκλοφορία των
προσώπων στο χώρο Σένγκεν.
Η Επιτροπή θεωρεί σχετικά µε το θέµα αυτό ότι αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να λάβουν
πλήρως υπόψη, και να είναι συµπληρωµατικές προς, τις παράλληλες εξελίξεις σε άλλους
τοµείς που ευρίσκονται υπό εξέταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το SIS δεν πρέπει
να έχει τα ίδια καθήκοντα µε το σύστηµα πληροφοριών της Europol, το οποίο θα πρέπει να
τεθεί σε λειτουργία το 2002 ως σύστηµα υποστήριξης για ανάλυση και έρευνες που αφορούν
τις σοβαρές µορφές οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά θα µπορούσε µάλλον να επικεντρωθεί
στην πρόληψη και τη διερεύνηση απειλών της δηµόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας.
Όσον αφορά την άλλη ουσιαστική λειτουργία του SIS, που είναι η εφαρµογή των διατάξεων
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ο βελτιωµένος ρόλος του SIS πρέπει να
αξιολογηθεί στο κατάλληλο πλαίσιο του Συµβουλίου. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, πρέπει να
αναθεωρηθεί το συµπέρασµα αριθ. 26 του Συµβουλίου ∆ΕΥ της 20ής Σεπτεµβρίου που καλεί
στη δηµιουργία ενός δικτύου για τις ανταλλαγές πληροφοριών που αφορούν τις εκδοθείσες
θεωρήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το σηµείο πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της
ανάπτυξης του SIS II. Μία νέα λειτουργία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις
θεωρήσεις που εκδίδονται θα µπορούσε να αφορά τις πληροφορίες που ήδη τώρα
συγκεντρώνονται ή απαιτούνται από τον αιτούντα θεώρηση. Μια τέτοια λειτουργία στον
τοµέα των θεωρήσεων θα µπορούσε κυρίως να είναι χρήσιµη ως εργαλείο προσδιορισµού για
τους ακόλουθους στόχους: καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου
εγκλήµατος, κατοχύρωση της γνησιότητας των θεωρήσεων που εκδίδονται στα εξωτερικά
σύνορα, βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων θεωρήσεων λόγω της
11

Στόχος είναι να προωθηθεί η συνδροµή της αστυνοµίας για την πρόβλεψη και τη διερεύνηση των
ποινικών αδικηµάτων.
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ευκολότερης αξιολόγησης της καλής πίστης ενός ταξιδιώτη (από τη δεύτερη αίτηση
θεώρησης), διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ταξιδιωτών που έχουν απολέσει τα χαρτιά
τους και συµβολή στην αποποµπή προσώπων που διαµένουν παράνοµα.
Γενικότερα και όσον αφορά τα καθήκοντά της στον τοµέα της τεχνικής ανάπτυξης του SIS II,
η Επιτροπή επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία που δόθηκε το ∆εκέµβριο από το Συµβούλιο στις
πολιτικές κατευθύνσεις που αφορούν τα νέα προτεινόµενα καθήκοντα,
συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων που έχουν σχέση µε τον πρώτο πυλώνα για να
διευκολυνθούν οι τεχνικές εργασίες.
Τονίζει επίσης ότι κάθε µία από αυτές τις νέες λειτουργίες που θα εγκριθεί από το Συµβούλιο,
συµπεριλαµβανόµενων εκείνων που θα µπορούσαν να προστεθούν σταδιακά πιο
µακροπρόθεσµα θα απαιτήσουν έγκαιρη αξιολόγηση από νοµική, οικονοµική και τεχνική
άποψη και άποψη προστασίας δεδοµένων.
Τέλος, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.1.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ SIS II ΑΠΟ ΤΟ 2002
Οι τεχνικές εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν

3.1.1.

Η διαχείριση του σχεδίου από το 2002

3.

Η Επιτροπή, επιφορτισµένη µε τη διαχείριση του σχεδίου τεχνικής ανάπτυξης από το 2002,
επιθυµεί να προσδιορίσει ορισµένα στοιχεία κλειδιά στην προσέγγιση που θα υιοθετήσει, η
οποία αποσκοπεί να εξασφαλίσει την επιτυχία της ενέργειας µέσα σε ένα περιορισµένο
χρονοδιάγραµµα. Πρόκειται για τα ακόλουθα στοιχεία:
• Να εξασφαλίσει τόσο τη συνοχή όσο και τη συνέχεια µε τις εργασίες που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του Συµβουλίου. Η ανάπτυξη του SIS II θα διεξαχθεί σε
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, κυρίως από την επιτροπολογία που θα αποφασισθεί
από το Συµβούλιο µετά από τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.
• Να ζητήσει τους απαραίτητους για τη διαχείριση του σχεδίου πόρους. Εγκαθιδρύεται επί
του παρόντος µία οµάδα διαχείρισης του σχεδίου. Θα συντονίζει την ανάπτυξη του
σχεδίου και θα αποτελέσει ένα γνωστό σηµείο επαφής για τα κράτη µέλη (βλ. παράρτηµα).
Εφ’ όσον χρειασθεί θα κάνει χρήση συµπληρωµατικής εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης.
• Να λάβει υπόψη εσωτερικούς προσανατολισµούς που ανέπτυξε και άλλα σηµαντικά
σχέδια πληροφορικής, κυρίως εκείνα που καταρτίστηκαν για να ενσωµατώσουν τα θέµατα
ασφάλειας στη φάση εκκίνησης. Η τήρηση αυτών των προσανατολισµών θα επιτρέψει
επίσης την απλούστευση των διαδικασιών των δηµοσίων συµβάσεων. Επιπλέον, η
Επιτροπή θα αντλήσει όφελος από προηγούµενες εργασίες που ενδεχοµένως είναι
σχετικές, για παράδειγµα ορισµένα σχέδια ή ορισµένες µελέτες και έρευνες που
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος "τεχνολογίες της κοινωνίας της
πληροφορίας" (πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο), το πρόγραµµα ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (IDA), την πρωτοβουλία e-Europe ή EURODAC.
• Να φροντίσει ώστε να πραγµατοποιηθεί εξωτερικός και ανεξάρτητος έλεγχος ποιότητας
(συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης σκοπιµότητας όπως περιγράφεται κάτωθι).
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• Να φροντίσει ώστε να πληρούνται οι αξιώσεις στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων
σε όλα τα στάδια της φάσης ανάπτυξης. Η κοινή αρχή ελέγχου Σένγκεν θα έχει ρόλο να
διαδραµατίσει σχετικά µε το θέµα αυτό. Την κατάλληλη στιγµή, µετά την θέση σε
λειτουργία, ο ευρωπαίος ελεγκτής για την προστασία των δεδοµένων θα πρέπει επίσης να
διαδραµατίσει το ρόλο που του αναθέτει ο κανονισµός της 18ης ∆εκεµβρίου 200012.
3.1.2.

Τεχνικά θέµατα

3.1.2.1. Οι φάσεις τεχνικής ανάπτυξης του σχεδίου SIS II

Οι φάσεις του σχεδιασµού της τεχνικής ανάπτυξης του SIS II θα ακολουθήσουν τη σειρά που
περιγράφεται κάτωθι. Η Επιτροπή υπενθυµίζει εν τούτοις ότι για να διεξαχθεί επιτυχώς η
έναρξη του σχεδίου τα κράτη µέλη πρέπει κατ’ αρχάς να συµφωνήσουν για τις βασικές
λειτουργίες του SIS II, και προκειµένου το σχέδιο να στεφθεί µε επιτυχία, πρέπει να
συµφωνήσουν εγκαίρως για τα καθήκοντα και τα δεδοµένα που θα επεξεργάζεται η οριστική
τεχνική λύση.
(1)

Προπαρασκευαστικές εργασίες και µελέτες σκοπιµότητας
Συµπληρωµατικά προς τις προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξάγονται στο
Συµβούλιο13, θα δοθεί εντολή για να πραγµατοποιηθεί µελέτη σκοπιµότητας η οποία
θα προετοιµασθεί σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, για να καλύψει τα τεχνικά,
οικονοµικά και οργανωτικά θέµατα της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του SIS II.
Η µελέτη θα πρέπει να αντιµετωπίσει µεταβαλλόµενα πολιτικά και κοινωνικά
εµπόδια. Η τρέχουσα συζήτηση για το χαρακτήρα του SIS θα έχει επίπτωση στην
τεχνική λύση που θα µελετηθεί επειδή, για παράδειγµα, υπάρχει ουσιαστική διαφορά
µεταξύ ενός συστήµατος που διαβιβάζει απλά µηνύµατα και ενός συστήµατος που
επεξεργάζεται εξίσου τις ερωτήσεις των τελικών χρηστών όπως προτείνουν ορισµένοι.
Η µελέτη θα αξιολογήσει τη σκοπιµότητα στρατηγικής προσέγγισης σύµφωνα µε την
οποία µία ευέλικτη τεχνική υποδοµή θα µπορούσε σταδιακά να προσαρµοσθεί στις
τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις. Θα ορίσει επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραµµα
για την εγκατάσταση του συστήµατος, θα βοηθήσει τον προσδιορισµό των
απαραίτητων ενεργειών για να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που
συνδέονται µε την εφαρµογή και την επαλήθευση των απαραίτητων προϋποθέσεων
για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του σχεδίου εµπρόθεσµα.
Επιπλέον, η µελέτη θα εξετάσει το κατά πόσον είναι πιο αποτελεσµατικό να υπάρχει
ένα κεντρικό ή αποκεντρωµένο σύστηµα, ακόµα και αν αυτή η επιλογή, η οποία
υπερβαίνει την τεχνική εργασία, θα πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο14.

12

13

14

Κανονισµός ΕΚ αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά όργανα και µε την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών
των δεδοµένων.
Tα κύρια έγγραφα που έχουν προετοιµασθεί µέχρι σήµερα από την οµάδα εργασίας SIS-TECH του
Συµβουλίου στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών για το SIS II θα αποτελέσουν το
αντικείµενο εµπεριστατωµένου ελέγχου.
Πρέπει να τονισθεί ότι η επιλογή της δηµιουργίας ή µη ενός κεντρικού τµήµατος του SIS II πρέπει να
διαχωριστεί από την αξιολόγηση της ανάγκης να υπάρχει, όταν το SIS II θα είναι λειτουργικό, µία
κεντρική οργάνωση επιφορτισµένη µε ορισµένα καθήκοντα (helpdesk για τους χρήστες ή έλεγχος της
ασφάλειας, για παράδειγµα).
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Τέλος, θα αποτελέσει σταθερή βάση για την εξεύρεση των απαραίτητων ανθρωπίνων
και οικονοµικών πόρων τόσο για την ολοκλήρωση του σχεδίου όσο και για την καλή
λειτουργία της τεχνικής λύσης που θα επιλεγεί τελικά.
(2)

Φάση ανάπτυξης και οικοδόµησης (µέσω δηµοσίων συµβάσεων)
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή του προµηθευτή της
τεχνικής λύσης που θα αρχίσει να θέτει σε λειτουργία το σύστηµα, υπό την ευθύνη και
τη στενή εποπτεία της Επιτροπής, αποτελεί την έναρξη της δεύτερης φάσης.
Ο σχεδιασµός των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης για την υποβολή
προσφορών για το SIS II θα θεµελιωθεί στα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας.
Οι προδιαγραφές πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις που συµφωνούνται
από το Συµβούλιο (δεδοµένα, λειτουργίες, πρόσβαση, κλπ.) ή, ελλείψει τέτοιας
συµφωνίας, να επιτρέπουν επιλογές για ενδεχόµενες νέες ανάγκες. Θα πρέπει εξίσου
να επιτρέψουν στην Επιτροπή να διατηρήσει τον έλεγχο όσον αφορά την ανάπτυξη
του συστήµατος.

(3)

Φάσεις αποδοχής και προσαρµογής στις ανάγκες των χρηστών
Οι δοκιµές αποδοχής θα πραγµατοποιηθούν πριν από την προσαρµογή, ενώ η
προτεινόµενη λύση αξιολογείται εκ νέου σε σχέση µε τις καθορισµένες τεχνικές
επιταγές, και, σε ένα άλλο στάδιο, µετά την προσαρµογή ανάλογα µε τις ανάγκες των
χρηστών. Το περιεχόµενο της προσαρµογής θα εξαρτηθεί από την ευελιξία της
επιλεγείσας λύσης (αυτή θα πρέπει να προσαρµοσθεί στα νέα καθήκοντα ή θα
προσαρµοσθεί από µόνη της στις νέες λειτουργίες).

(4)

Η µετάβαση προς το SIS II και η προετοιµασία της λειτουργικής φάσης
Η µετάβαση από το SIS I στο SIS II, καθώς και η προετοιµασία της ένταξης των νέων
κρατών µελών, αποτελούν την τελική φάση του σχεδίου.
Η µετάβαση προς το SIS II θα υποβληθεί σε αξιολόγηση των κινδύνων προκειµένου
να προσδιορισθεί το κατά πόσον θα ήταν πιο αποτελεσµατικό να χρησιµοποιηθούν
παράλληλα τα δύο συστήµατα σε µία προηγούµενη της λειτουργίας φάση ή να
υπάρξει άµεση µετάβαση από το SIS I στο SIS II.
Επιπλέον, προκειµένου να διεξαχθεί επιτυχώς η έναρξη της λειτουργικής φάσης, η
πρόσκληση υποβολής προσφορών που παρουσιάζεται στο σηµείο (2) πρέπει να
προβλέπει ότι ο αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει τα καθήκοντα συντήρησης και
υποστήριξης.

3.1.2.2.

Οι βασικές τεχνικές αξιώσεις που πρέπει να τηρηθούν

Τα ισχύοντα τεχνικά χαρακτηριστικά του SIS πρέπει να ληφθούν υπόψη για να ορισθούν οι
τεχνικές επιταγές που πρέπει να τηρηθούν για το SIS II. Ουσιαστικά, η τρέχουσα λειτουργία
του συστήµατος συνίσταται στην επικύρωση και διαβίβαση µηνυµάτων των κρατών µελών
σε όλα τα άλλα κράτη µέλη και στην κατοχύρωση ότι όλοι διαθέτουν τα ίδια δεδοµένα. Είναι
λειτουργική 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και πρέπει να προστατεύεται από χαρακτηριστικά
που της επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διαθεσιµότητας και ασφάλειας.
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Σε αυτή τη βάση και λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις λειτουργίες του SIS, καθώς
και την ανάγκη να αποφευχθεί να επαναληφθούν στο νέο σύστηµα οι υφιστάµενες αδυναµίες,
µία τεχνική λύση πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
–

–

–

–

–

το SIS II πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονη και άµεσα διαθέσιµη τεχνολογία, που να
επιτρέπει κατ’ αυτό τον τρόπο την ύπαρξη απλής και ευέλικτης λύσης και να µειώνει τα
έξοδα συντήρησης και αλλαγών σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα·
η λύση της τεχνολογίας της πληροφορίας, µόλις εγκατασταθεί, πρέπει να είναι εύκολα
προσαρµόσιµη για να περιλαµβάνει νέους τοµείς ή νέες κατηγορίες δεδοµένων. Θα πρέπει
επίσης να είναι εφικτή η εξέλιξη βελτιώνοντας την τεχνική λύση µε τη σταδιακή
συµπλήρωση νέων λειτουργιών·
η µείωση του χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο και την πραγµατοποίηση αλλαγών,
όπως για παράδειγµα, η ένταξη των νέων κρατών µελών, θα πρέπει να αποτελεί ειδική
αξίωση. Σε σχέση µε το θέµα αυτό, η ανάπτυξη κοινών εθνικών διεπαφών θα αποτελούσε
καθοριστικό στοιχείο·
λαµβάνοντας υπόψη τον µεγαλύτερο αριθµό τελικών χρηστών του SIS II και τις νέες
ενδεχόµενες λειτουργίες, η νέα λύση πρέπει να µπορεί να επεξεργάζεται µεγαλύτερους
όγκους δεδοµένων από το ισχύον SIS·
η κατοχύρωση της ασφάλειας είναι ουσιαστική για το σχέδιο και, σε σχέση µε αυτό, ο
πλήρης κατάλογος των υφιστάµενων διατάξεων θα αποτελέσει τη βάση. Θα εξετασθεί η
χρήση κοινών προτύπων και άλλες δυνατότητες.

3.1.2.3.

Το ζήτηµα του µελλοντικού δικτύου θα χρησιµοποιηθεί από το SIS II

Ο προσδιορισµός του δικτύου (και η ασφάλειά του) που θα χρησιµοποιηθεί από το SIS II
πρέπει να εξετασθεί ως χωριστό τµήµα της συνολικής λύσης και πρέπει να αντιµετωπισθεί
τουλάχιστον ως υποσχέδιο στο εσωτερικό του σχεδίου. Στην περίπτωση ενός κεντρικού
συστήµατος, µπορούν να αναφερθούν τρεις κύριες επιλογές για να υπάρξει περαιτέρω
αξιολόγηση:
•

η χρήση του υφιστάµενου δικτύου "SISNET", διευρυµένου και προσαρµοσµένου σε
µεγαλύτερο αριθµό κρατών µελών και ενός πιο σύγχρονου πρωτοκόλλου επικοινωνίας·

•

η χρήση των γενικών υπηρεσιών
TESTA·

•

IDA,

κυρίως του ευρωπαϊκού διοικητικού δικτύου

ένα νέο πλήρες δίκτυο. Αυτή η επιλογή, εµφανώς πιο δαπανηρή, θα προϋπόθετε
σχεδιασµό, τεχνικές προδιαγραφές, στάδια έναρξης, κλπ. παρόµοια µε αυτά που
περιγράφονται ανωτέρω.

3.2.

Το θεσµικό πλαίσιο της επεξεργασίας των απαραίτητων µέτρων για την
ανάπτυξη του SIS II

Η εγκαθίδρυση του SIS II αποτελεί ένα σχέδιο ύψιστης πολιτικής σηµασίας και µεγάλης
εµβέλειας. Είναι σαφές ότι αυτό το σχέδιο δεν θα µπορέσει να διεξαχθεί επιτυχώς στις
καθορισµένες προθεσµίες παρά µόνο µέσω κοινών προσπαθειών που θα υποστηριχθούν από
όλα τα ενδιαφερόµενα όργανα και κράτη µέλη. Ο βαθµός συµµετοχής τους θα είναι εν
τούτοις διαφορετικός, ανάλογα µε το χαρακτήρα των µέτρων που θα πρέπει να θεσπισθούν
για την ανάπτυξη του SIS II και την εγκατάστασή του. Τοιουτοτρόπως πρέπει να γίνει
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διάκριση µεταξύ των µέτρων και αποφάσεων στο τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο από τη µία
πλευρά και των νοµοθετικών µέτρων από την άλλη.
Τα τεχνικά µέτρα και αποφάσεις, συγκεκριµένα η έναρξη της µελέτης σκοπιµότητας το 2002
και στη συνέχεια η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την εγκατάσταση του SIS II,
υπάγονται στην αρµοδιότητα της Επιτροπής.
Εν τούτοις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή δεν θα ενεργήσει µόνη και θα ζητήσει την
εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών, στο πλαίσιο της επιτροπολογίας που προβλέπεται από
τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα ενηµερωθεί για τις εργασίες σύµφωνα µε
την επιτροπολογία που προβλέπεται από την απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 1999/468/ΕΚ,
της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή15 και στη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα16.
Τα µέτρα νοµοθετικού χαρακτήρα, τα οποία κατ’ ουσίαν θα αφορούν τα θέµατα του SIS που
αναφέρονται στα άρθρα 92 έως 118 της Σύµβασης Σένγκεν, θα πρέπει να θεµελιώνονται στην
ή στις κατάλληλες νοµικές βάσεις των συνθηκών και ως εκ τούτου δεν θα εξετάζονται στο
πλαίσιο της προαναφερόµενης επιτροπολογίας.
Τα όργανα και τα κράτη µέλη θα ασκήσουν συνεπώς το ρόλο που τους ανατίθεται δυνάµει
αυτών των νοµικών βάσεων. Πρέπει να τονισθεί ότι τα κράτη µέλη όπως η Επιτροπή
διαθέτουν δικαίωµα πρωτοβουλίας προβλεπόµενο από τις συνθήκες, αλλά για τα µέτρα που
βασίζονται στον τίτλο IV της ΣΕΚ, τα κράτη µέλη θα διαθέτουν αυτό το δικαίωµα
πρωτοβουλίας µόνο µέχρι τις 30 Απριλίου 2004.
Η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία που έχει ο σαφής καθορισµός των µέτρων που υπάγονται στις
δύο κατηγορίες προκειµένου να προσδιορισθεί το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου µπορεί
να εξετασθεί κάθε ένα από αυτά τα µέτρα. Με αυτή την προοπτική, η δήλωση που θα γίνει
επ’ ευκαιρία της έγκρισης των δύο βελγο-σουηδικών πρωτοβουλιών παρέχει καταλόγους που
προσδιορίζουν τα στοιχεία τα οποία κατά την ανάπτυξη του SIS II θα υπάγονται στην
επιτροπολογία που ορίζεται για να βοηθήσει την Επιτροπή στις τεχνικές της εργασίες, ή στις
νοµοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος που
βάζει σε εφαρµογή η βελγική προεδρία.
3.3.

Ο καθορισµός των κατάλληλων νοµικών βάσεων για τις νοµοθετικές προτάσεις
που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του SIS II

Τα νοµοθετικά µέσα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του SIS II πρέπει να
θεµελιώνονται στις κατάλληλες νοµικές βάσεις των συνθηκών. Το 1999, η συζήτηση που
διεξήχθη σχετικά µε το θέµα αυτό κατά τη στιγµή της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου Σένγκεν
στο πλαίσιο της ΕΕ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να µην υπάρξει κίνδυνος να θιγεί ο
λειτουργικός χαρακτήρας του SIS µε τον καθορισµό διπλής νοµικής βάσης στις συνθήκες. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει σήµερα να µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε το ζήτηµα.
Η θέση της Επιτροπής, που υποστηρίχθηκε κατά τις εργασίες για την κατανοµή των
στοιχείων του κεκτηµένου Σένγκεν, είναι να υπογραµµισθεί ότι το SIS, παρά το γεγονός ότι
15
16

ΕΕ αριθ. L184, της 17.7.1999, σ. 23
ΕΕ αριθ. L256, της 10.10.2000, σ. 19
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αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Σένγκεν,
δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά χρησιµεύει για την υλοποίηση µέτρων και µορφών
συνεργασίας που αναφέρονται σε όλα τα άλλα κεφάλαια της Σύµβασης Σένγκεν. Οι διατάξεις
για τη δηµιουργία του SIS, τη λειτουργία του και τη χρήση του είναι σαφείς σχετικά µε το
θέµα αυτό, ότι το SIS έχει ως στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης και
την εφαρµογή των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (άρθρο 93). Το
SIS δεν µπορεί συνεπώς να συρρικνωθεί σε µέσο που χρησιµοποιείται προς αποκλειστικό
όφελος της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τοµέα στο πλαίσιο του
Σένγκεν και δεν υπάγεται µόνο στον τίτλο VI της ΣΕΕ, αλλά αποτελεί ένα µικτό εργαλείο
που υπάγεται εξίσου στον πρώτο πυλώνα.
Προς υποστήριξη αυτής της ερµηνείας, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι οι σηµάνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 96 χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο των
διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, ελέγχων προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και στο
εσωτερικό της επικράτειας Σένγκεν (τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου και σύντοµης
διαµονής), καθώς και στο πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης τίτλων διαµονής και διοίκησης
των αλλοδαπών. Πρόκειται στο προκείµενο για τοµείς οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης του Άµστερνταµ, υπάγονται στη Συνθήκη ΕΚ και ιδιαίτερα στο άρθρο της 62. Κατ’
αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 96 της Σύµβασης Σένγκεν βρίσκει τη
νοµική του βάση στη Συνθήκη ΕΚ (άρθρο 62, 63 και 66).
Παρά το γεγονός ότι είναι αληθές ότι η σήµανση που αναφέρεται στο άρθρο 96 µπορεί να
συµβάλει στη διατήρηση της δηµόσιας τάξης πραγµατοποιείται µερικές φορές µε ενέργειες
που δεν αποτελούν µορφή αστυνοµικής συνεργασίας κατά την έννοια του τίτλου VI της ΣΕΕ
(και των διατάξεων του τίτλου III "Αστυνοµία και ασφάλεια" της Σύµβασης Σένγκεν). Η
συνέχεια που επιφυλάσσεται σε σήµανση µε σκοπό την απαγόρευση εισόδου είναι µέτρα που
υπάγονται στον τοµέα της εισόδου και διαµονής των αλλοδαπών, ανεξαρτήτως από το εάν
πρόκειται για άρνηση θεώρησης, επαναπροώθηση στα εξωτερικά σύνορα ή αποµάκρυνση εάν
το συγκεκριµένο άτοµο βρίσκεται στο εσωτερικό της επικράτειας Σένγκεν.
Επίσης η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι τα στοιχεία του κεκτηµένου Σένγκεν σχετικά µε το
SIS που είναι κοινά µε τα αρχεία του πρώτου και του τρίτου πυλώνα (κυρίως τις διατάξεις
που αφορούν τη δηµιουργία, την εκµετάλλευση και τη χρήση του SIS, καθώς και εκείνες που
αφορούν την προστασία των δεδοµένων) πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν διπλή νοµική βάση.
Η Επιτροπή τονίζει εξάλλου ότι η απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία παρέχεται η άδεια
στο Ηνωµένο Βασίλειο να συµµετέχει εν µέρει στο SIS, όπως οι δύο βελγο-σουηδικές
πρωτοβουλίες, που θεµελιώνονται στον πρώτο πυλώνα για το τµήµα "ελεύθερη κυκλοφορία"
και στον τρίτο πυλώνα για το τµήµα που υπάγεται στην αστυνοµική και δικαστική
συνεργασία στον ποινικό τοµέα, επιβεβαιώνουν τον µικτό χαρακτήρα του SIS.
Αυτή η συλλογιστική για την "κατανοµή" του κεκτηµένου Σένγκεν µεταξύ του πρώτου και
του τρίτου πυλώνα ισχύει επίσης για τις προτάσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη
του SIS II. Επίσης, ακόµα και όταν µια "διαπυλωνική" πρόταση, δηλ. πρόταση θεµελιωµένη
ταυτόχρονα στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα, δεν είναι από νοµική άποψη εφικτή, η
Επιτροπή είναι της γνώµης ότι πρέπει να παρουσιάζονται παράλληλες πρωτοβουλίες
θεµελιωµένες στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα.
Στο προκείµενο πρόκειται για ένα στοιχείο νοµικής πολυπλοκότητας. Εν τούτοις ο
καθορισµός των κατάλληλων νοµικών βάσεων για τις προτάσεις που αποτελούν ανάπτυξη
του κεκτηµένου Σένγκεν αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το πρωτόκολλο Σένγκεν και
η οποία πρέπει να εκπληρωθεί µε αντικειµενικό τρόπο, τηρώντας πλήρως τις συνθήκες.
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Αυτές οι δυσκολίες δεν είναι εξάλλου ανεπίλυτες, και µπορούν να εξευρεθούν λύσεις νοµικά
ορθές, για παράδειγµα αποφασίζοντας την ταυτόχρονη εφαρµογή του µέσου που υπάγεται
στον πρώτο πυλώνα και εκείνου που υπάγεται στον τρίτο πυλώνα.
3.4.

Τα αποτελέσµατα της "µεταβλητής γεωµετρίας"

Μία άλλη νοµική δυσκολία έχει σχέση µε την "µεταβλητή γεωµετρία" που ισχύει στους
τοµείς που υπάγονται στον τίτλο IV της Συνθήκης και προκύπτει από τα πρωτόκολλα που
προσαρτώνται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ για τη συµµετοχή ορισµένων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -∆ανία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο- στα προβλεπόµενα µέτρα. Σε
αυτό προστίθεται το ζήτηµα της συµµετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην ανάπτυξη
του κεκτηµένου Σένγκεν, που τίθεται δυνάµει της συµφωνίας σύνδεσης που έχει συναφθεί
από αυτές τις χώρες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ηνωµένο Βασίλειο, δυνάµει της απόφασης αριθ. 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, δεν θα
συµµετέχει στο άρθρο 96 της Σύµβασης Σένγκεν και δεν θα συµµετέχει στις άλλες διατάξεις
που αφορούν το SIS παρά µόνον στο µέτρο που αυτές δεν συνδέονται µε το άρθρο 96.
∆υνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 2 αυτής της απόφασης, το Ηνωµένο Βασίλειο θεωρείται
ότι κοινοποίησε αµετάκλητα στον Πρόεδρο του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
πρωτοκόλλου Σένγκεν, ότι επιθυµεί να συµµετέχει σε όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες οι
οποίες θεµελιώνονται στα στοιχεία του κεκτηµένου Σένγκεν όπως εξουσιοδοτείται από αυτήν
την ίδια απόφαση. Αυτό ισχύει συνεπώς όσον αφορά τις προτάσεις που αφορούν την
ανάπτυξη του SIS II εξαιρουµένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 96.
Η κατάσταση της Ιρλανδίας θα πρέπει να είναι η ίδια, επειδή ο µηχανισµός που προβλέπεται
από το σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου που ευρίσκεται υπό µελέτη, είναι παρόµοιος µε
αυτόν που έχει επιλεγεί για το Ηνωµένο Βασίλειο.
Εξάλλου, το ζήτηµα της ενδεχόµενης συµµετοχής του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Ιρλανδίας στις νέες λειτουργίες που θα ενσωµατωθούν στο SIS II θα διέπεται από τα σχετικά
πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ και/ή στις διατάξεις που
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή αυτών των πρωτοκόλλων.
Όσον αφορά τη ∆ανία, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των προτάσεων που θα
θεµελιώνονται στο τίτλο VI της ΣΕΕ και εκείνων που θα θεµελιώνονται στον τίτλο IV της
ΣΕΚ, επειδή η ∆ανία συµµετέχει πλήρως στις πρώτες αλλά όχι στις δεύτερες17. Εν τούτοις,
όσον αφορά µέτρα που στοχεύουν να αναπτύξουν το κεκτηµένο Σένγκεν, η ∆ανία θα µπορεί
να αποφασίσει, δυνάµει του άρθρου 5 αυτού του πρωτοκόλλου, και εντός προθεσµίας έξι
µηνών µετά τη θέσπιση ενός τέτοιου µέτρου από το Συµβούλιο, το κατά πόσον θα µεταφέρει
το συγκεκριµένο µέτρο στο εθνικό της δίκαιο.
Τέλος, όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, τα άρθρα 92 έως 118 της Σύµβασης
Σένγκεν αποτελούν τµήµα του πεδίου εφαρµογής της συµφωνίας που συνήφθη µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των δύο χωρών για την συµµετοχή τους στην λειτουργία, την
εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν. Οι νοµοθετικές προτάσεις που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη του SIS II, ανεξαρτήτως της νοµικής τους βάσης, θα πρέπει

17

Πρωτόκολλο προσαρτηµένο στη Συνθήκη του Άµστερνταµ για τη θέση της ∆ανίας.

16

συνεπώς να εξετάζονται εξίσου στο πλαίσιο της µικτής επιτροπής που δηµιουργείται από
αυτή τη συµφωνία18.
3.5.

Οι δηµοσιονοµικές πλευρές της ανάπτυξης του SIS II

Η τεχνική ανάπτυξη και εγκατάσταση του SIS II έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις οι οποίες
δεν µπορούν να περιγραφούν, στο συγκεκριµένο στάδιο, µε οριστικό τρόπο, αλλά για τις
οποίες υπάρχουν ήδη ενδείξεις στη βάση των στοιχείων που παρέχονται από το Συµβούλιο
στο δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες αλλά επίσης
στη βάση του ισχύοντος συστήµατος SIS και συγκρίσεων µε σχέδια της τεχνολογίας της
πληροφορίας παρόµοιας εµβέλειας.
Οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν εµφανώς και από τη διάρθρωση και το
περιεχόµενο του συστήµατος που θα τεθεί σε εφαρµογή. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση
παρουσιάζεται λεπτοµερώς σε ένα παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης που περιλαµβάνει
δηµοσιονοµική κατάσταση, βασισµένη σε ορθή αλλά ενδεικτική εκτίµηση του κόστους των
διαφόρων όψεων των σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ανθρωπίνων πόρων. Αν
δεν διατεθούν οι απαραίτητοι δηµοσιονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, θα είναι αδύνατη η έγκαιρη ανάπτυξη του SIS II.
Η µελέτη σκοπιµότητας που θα ξεκινήσει το 2002 θα πρέπει να δώσει συµπληρωµατικά
στοιχεία για να επιβεβαιωθούν τα αριθµητικά στοιχεία που ανακοινώνονται στην παρούσα
ανακοίνωση.
Εξάλλου, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η συµµετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στα
έξοδα ανάπτυξης του SIS II θα πρέπει να καθορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος
1 της συµφωνίας που έχει συναφθεί µε την Ένωση.
4.

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ SIS II

Ένας πρώτος προβληµατισµός για τη µελλοντική διαχείριση του επιχειρησιακού SIS II, και
το ενδεχόµενο να ανατεθεί το κεντρικό τµήµα σε υπηρεσία, πραγµατοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια των εργασιών που αφορούσαν την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο
νοµικό πλαίσιο της Ένωσης. Η επιλογή που µελετήθηκε απέβλεπε στο να δοθεί η δυνατότητα
να προσαρµοσθούν τα θεσµικά θέµατα του SIS στο νέο θεσµικό περιβάλλον. Η
προβλεπόµενη απόφαση όφειλε να συµπληρώσει εκείνες που αφορούν τον καθορισµό και την
κατανοµή του κεκτηµένου SIS στις οποίες αναφέρεται. Η συζήτηση δεν µπόρεσε εν τούτοις
να συνεχισθεί ελλείψει απόφασης για την κατανοµή του συστήµατος κανόνων που αφορούν
το SIS µεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. Εξάλλου, πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της συνεργασίας Σένγκεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έκθεση Coelho της
21ης Ιουνίου 2001 συνέστησε τη δηµιουργία χωριστής υπηρεσίας, χρηµατοδοτούµενης από
τον κοινοτικό προϋπολογισµό19.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι πολύ νωρίς για να επιλεγεί µία λύση έναντι κάποιας
άλλης. Επιπλέον, µία τέτοια συζήτηση δεν θα πρέπει, στο συγκεκριµένο στάδιο, να

18

19

Η συµµετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στις εργασίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της
επιτροπολογίας θα πρέπει να ρυθµίζεται σύµφωνα µε την ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στη
συµφωνία σύνδεσης.
Έκθεση Coelho, A5-0233/2001
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παρεµποδίσει τις εργασίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του ίδιου του συστήµατος, οι
οποίες αποτελούν προτεραιότητα.
Εν τούτοις αυτή η συζήτηση δεν µπορεί να αγνοηθεί πλήρως, και αυτό τουλάχιστον επειδή
είναι σαφές ότι θα είναι απαραίτητη η επίτευξη συµφωνίας στο Συµβούλιο πριν από την
ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την εγκατάσταση του SIS II σχετικά µε την κεντρική του
διάρθρωση διαχείρισης, µε κίνδυνο να θιγεί η λειτουργία του και οι προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί για την ανάπτυξή του. Πράγµατι, ανεξάρτητα από την τεχνική επιλογή να
υπάρχει ένα κεντρικό τµήµα στο σύστηµα, µία κεντρική µονάδα είναι απαραίτητη για την
πραγµατοποίηση σειράς εκτελεστικών καθηκόντων, συµπεριλαµβανόµενου του helpdesk, του
ελέγχου της ασφάλειας και συντήρησης20.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιθυµεί να εισαγάγει τα ακόλουθα στοιχεία στη συζήτηση.
• Οι βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες αναφέρονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα,
λύση η οποία είχε εξίσου υποστηριχθεί από την Επιτροπή. Πρέπει να τονισθεί ότι κάθε
απόφαση χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού SIS II θα πρέπει να λαµβάνει δεόντως
υπόψη το µικτό του χαρακτήρα (πρώτος και τρίτος πυλώνας).
• Για τους σκοπούς της εξέτασης των πιθανών επιλογών για τη διαχείριση του πολύπλοκου
τεχνικού περιεχοµένου του SIS II, η Επιτροπή επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τον
προβληµατισµό που έχει ήδη ξεκινήσει για να αντιµετωπισθούν οι ολοένα και συχνότερες
καταστάσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα εκτίθεται σε νέες κανονιστικές εξελίξεις σε
τεχνικούς τοµείς υψηλού επιπέδου που αξιώνουν υψηλό βαθµό εξειδίκευσης. Αυτό
οδήγησε την Επιτροπή να επεξεργασθεί µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες τα καθήκοντα που
θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξωτερική ανάθεση21. Η διαχείριση του SIS II,
λαµβάνοντας υπόψη το διπλό του χαρακτήρα και το άκρως τεχνικό περιεχόµενό του,
µπορεί πράγµατι να χρειασθεί την εξωτερική ανάθεση.
• Η εξωτερική ανάθεση µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, συµπεριλαµβανοµένης της
αποκέντρωσης, της συµβατικής ανάθεσης εργασιών και της περαιτέρω µεταβίβασης
καθηκόντων. Εκ νέου, η επιλογή µίας λύσης έναντι κάποιας άλλης είναι στο συγκεκριµένο
στάδιο πρόωρη δεδοµένου ότι οι επιλογές µπορούν να ποικίλουν σε συνάρτηση µε τις
αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί για την διάρθρωση και το περιεχόµενο του συστήµατος.
Εν τούτοις, προκειµένου να ξεκινήσει η συζήτηση, η Επιτροπή θα καθορίσει τις έννοιες
που θα εξετασθούν µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες όταν θα εξετασθεί το ζήτηµα της
διαχείρισης του SIS II:
- Η αποκέντρωση αναφέρεται στην ανάθεση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων σε
εθνικούς δηµόσιους φορείς στους οποίους ανατίθεται αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας υπό
κρατική εγγύηση και οι οποίοι διαδραµατίζουν ρόλο εταίρων για την υλοποίηση ορισµένων
κοινοτικών πολιτικών. Αυτή η επιλογή, ενδεδειγµένη κυρίως για ένα είδος διαχείρισης µέσω
δικτύωσης, όταν είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τους εθνικούς εταίρους για να ληφθούν
υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, θα µπορούσε εν τούτοις να µην είναι η ενδεδειγµένη για
τους σκοπούς της διαχείρισης του κεντρικού τµήµατος του SIS II.

20

21

Σε αυτό το στάδιο, εντούτοις, εναποµένει ακόµα να γίνει γνωστό το αποτέλεσµα της µελέτης
σκοπιµότητας για να υπάρχει πλήρης εικόνα των καθηκόντων της µελλοντικής κεντρικής µονάδας και
των ανθρωπίνων πόρων που αυτή θα χρειασθεί.
Ανακοίνωση για την επάρκεια µεταξύ ανθρώπινων πόρων και καθηκόντων της Επιτροπής (SEC
2000/200).

18

- Η συµβατική ανάθεση εργασιών αναφέρεται στη σύναψη εξωτερικών συµβάσεων
µε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Οι αντισυµβαλλόµενοι δεν µπορούν να ασκούν
δηµόσια εξουσία ή να έχουν διακριτική ευχέρεια και µπορούν να επιφορτίζονται µε τεχνικά
καθήκοντα και καθήκοντα εκτέλεσης σαφώς καθορισµένα. Αυτή η επιλογή εν τούτοις, ακόµα
και αν είναι προβλέψιµη για τα καθήκοντα που περιορίζονται στη συνέντευξη, θα πρέπει να
αξιολογηθεί σε σχέση µε την ευαισθησία που παρουσιάζει το SIS.
- Η περαιτέρω µεταβίβαση καθηκόντων αναφέρεται στην ανάθεση ευθυνών σε
οργανισµούς παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, συνήθως καλούµενους "υπηρεσίες". Όσον αφορά
τις υπηρεσίες, υπάρχουν διάφορες επιλογές, εξίσου σε σχέση µε υπάρχοντα προηγούµενα,
ανάλογα µε το αν τα ανατιθέµενα καθήκοντα σε αυτό το όργανο είναι αµιγώς εκτελεστικά ή
περιλαµβάνουν καθήκοντα διαχείρισης και αν η εντολή τους τα τοποθετεί στο πλαίσιο του
πρώτου πυλώνα και/ή του τρίτου πυλώνα (για παράδειγµα το ΕΚΠΝΤ ή η Ευρωπόλ).

Στο συγκεκριµένο στάδιο, δεν είναι εφικτό να καθορισθούν επακριβώς τα καθήκοντα που θα
µπορούσαν να ανατεθούν στη διαχειριστική διάρθρωση του SIS II. Είναι εν τούτοις σαφές ότι
η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το µικτό χαρακτήρα του SIS II και να
εξασφαλίζει τη συνέχεια µε το SIS I διατηρώντας τα προτερήµατα ενός ενιαίου
ολοκληρωµένου συστήµατος.
Η δηµιουργία µιας υπηρεσίας, στη βάση των κατάλληλων νοµικών διατάξεων των συνθηκών,
θα παρουσίαζε πολλά προτερήµατα, συνδυάζοντας την αυτονοµία της δράσης, την
ενσωµάτωση της εµπειρογνωµοσύνης των κρατών µελών και την υπευθυνότητα. Το
προτέρηµα αυτής της επιλογής, η οποία είναι αρκετά ευέλικτη, θα πρέπει εξίσου να εξετασθεί
στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης ή της τρέχουσας συζήτησης άλλων επιχειρησιακών
και διοικητικών µέσων και τα οποία θα µπορούσαν να ανατεθούν σε µια τέτοια υπηρεσία (για
παράδειγµα, στον τοµέα του ασύλου, η EURODAC). Η ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα
κεντρικό γραφείο SIRENE για τη βελτίωση του συντονισµού και της ποιότητας των εργασιών
θα µπορούσε τελικά να γίνει αισθητή, κυρίως µετά τη συζήτηση για τα νέα καθήκοντα. Αν
ισχύσει αυτό, αυτή η οντότητα θα µπορούσε να δηµιουργηθεί στην ίδια θέση µε αυτή του
κεντρικού τµήµατος του SIS II.
Άλλες επιλογές, που συνίστανται για παράδειγµα στην ανάθεση της διαχείρισης του SIS II σε
υπηρεσία όπως η Europol, θα µπορούσαν να αξιολογηθούν µακροπρόθεσµα. Εν τούτοις, αυτή
η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες του
τρίτου πυλώνα δεν µπορούν να εφαρµόζονται σε ένα ενιαίο σύστηµα το οποίο θα
περιελάµβανε θέµατα που συνδέονται µε τον πρώτο πυλώνα χωρίς αυτό να είναι
ασυµβίβαστο µε τις τροποποιήσεις που επήλθαν από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ.
Η Επιτροπή θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίζει
την λειτουργική αποτελεσµατικότητα και τη συνέχεια της λειτουργίας του SIS και να τηρεί το
θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης.
5.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

∆υνάµει του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου Σένγκεν, "για τους σκοπούς των διαπραγµατεύσεων
µε σκοπό την προσχώρηση νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτηµένο Σένγκεν
και τα άλλα µέτρα που θεσπίζονται από τα όργανα στο πεδίο εφαρµογής του θεωρούνται ως
κεκτηµένο που πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτό από όλα τα υποψήφια για προσχώρηση
κράτη". Το σύνολο του κεκτηµένου Σένγκεν και οι εξελίξεις του - συµπεριλαµβανόµενων
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εκείνων που αφορούν το SIS - θα πρέπει συνεπώς να γίνονται δεκτές και, εν ευθέτω χρόνω να
τίθενται σε εφαρµογή από τα νέα κράτη µέλη.
Με αυτή την προοπτική, πρέπει να τονισθεί ότι, προκειµένου να µπορεί να αποτελέσει µέρος
του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, ένα κράτος µέλος πρέπει να συµµετέχει πλήρως σε ένα
λειτουργικό SIS. Αυτή η συµµετοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα µεταξύ του νέου κράτους µέλους και των κρατών µελών που
αποτελούν ήδη µέρη αυτού του χώρου.
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ένας από τους στόχους της ανάπτυξης του SIS II είναι ακριβώς η
δηµιουργία ενός συστήµατος που να επιτρέπει την ένταξη αυτών των νέων κρατών µελών.
Αυτή η ένταξη πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ηµεροµηνία που να προσεγγίζει όσο
το δυνατόν περισσότερο την ηµεροµηνία της προσχώρησής τους.
Η δέουσα συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στις εργασίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη
του SIS II θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλισθεί εγκαίρως.
Αυτή η συµµετοχή θα περάσει ένα πρώτο διάστηµα από µία φάση πληροφόρησης. Η
Επιτροπή θα ενηµερώσει τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες για την κατάσταση των
εργασιών µε σκοπό την ανάπτυξη του SIS II. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να
διοργανώσει ένα πρώτο ενηµερωτικό σεµινάριο κατά τη διάρκεια του 2002. Εξάλλου, καλεί
ήδη τις υποψήφιες χώρες να της αποστείλουν, ως απάντηση στην παρούσα ανακοίνωση, τις
ενδεχόµενες παρατηρήσεις τους για το SIS II και την ανάπτυξή του (καθώς και τις
προσδοκίες τους όσον αφορά τη συµµετοχή τους στις σχετικές εργασίες) καθώς και κάθε
άλλη χρήσιµη πληροφορία την οποία ενδεχοµένως χρειάζεται η Επιτροπή ή θεωρεί
απαραίτητη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου.
Ο τρόπος µε τον οποίο οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες µπορούν να συµµετέχουν στην
επιτροπή που θα επικουρεί την Επιτροπή για τα τεχνικά θέµατα της ανάπτυξης του SIS II θα
προσδιορισθεί µεταγενέστερα, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τις γενικές αρχές που ισχύουν για
τη συµµετοχή των υποψηφίων κρατών ως παρατηρητών στις εργασίες των επιτροπών και την
ευαισθησία του σχεδίου ανάπτυξη του SIS II.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την υλοποίηση ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης επειδή συµβάλλει στην εφαρµογή των
πολιτικών που προβλέπονται από τη Συνθήκη στον τοµέα της κυκλοφορίας των προσώπων
και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας. Η τεχνική
εξέλιξη, οι νέες ανάγκες που έχουν εµφανισθεί κατά την εφαρµογή του ισχύοντος SIS, ένα
νοµικό πλαίσιο που τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, και τέλος η προοπτική
της διεύρυνσης της Ένωσης οδηγούν στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του SIS.
Ο προϋπολογισµός της Κοινότητας θα χρηµατοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη. ∆υνάµει του
ρόλου που προβλέπεται από τις συνθήκες, και κυρίως του ρόλου που έχει µε βάση τις
αρµοδιότητές της στον τοµέα της εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισµού, η Επιτροπή
δέχθηκε να αναλάβει την ευθύνη.
Τονίζει εν τούτοις ότι οι εργασίες που αφορούν την τεχνική ανάπτυξη του SIS II πρέπει να
µπορούν να στηρίζονται στην αποσαφήνιση των καθηκόντων και στόχων του SIS II. Η
Επιτροπή εφιστά συνεπώς την προσοχή των κρατών µελών στην ανάγκη να υπάρξει ταχέως
πρόοδος όσον αφορά τη συγκεκριµένη συζήτηση.
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Τονίζει επίσης ότι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση αυτού του συστήµατος εντός των
προθεσµιών που ορίστηκαν από το Συµβούλιο, δηλ. µέχρι το 2006, απαιτούν τη διάθεση των
απαραίτητων µέσων, ανθρωπίνων και οικονοµικών.
Η Επιτροπή θα διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο που της ανατίθεται από το 2002, αλλά
προετοιµάζεται ήδη από τώρα και επιθυµεί να προσδιορίσει την προσέγγιση που προτίθεται
να ακολουθήσει.
Η παρούσα ανακοίνωση αναλύει την κατάσταση των πραγµατοποιούµενων
προπαρασκευαστικών εργασιών και προτείνει ένα σχέδιο για τις δράσεις που πρέπει να
αναληφθούν. Αυτό το σχέδιο δεν µπορεί στο συγκεκριµένο στάδιο να καθορισθεί οριστικά
και αµετάκλητα ως προς όλα τα συστατικά του. Τοιουτοτρόπως ορισµένες τεχνικές επιλογές
θα εξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν. Όµως το συνολικό σενάριο µπορεί
στο εξής να προσδιορισθεί και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Μία µελέτη θα πραγµατοποιηθεί
το 2002, για να προετοιµάσει την πρόσκληση υποβολής προσφορών την οποία θα απευθύνει
η Επιτροπή για την εγκατάσταση του συστήµατος. Θα συµβάλλει επίσης στην προετοιµασία
από την Επιτροπή λεπτοµερούς πρότασης για τη διαχείριση του SIS II που θα πρέπει να
υποβληθεί πριν από το 2006 έτσι ώστε το SIS II να µπορέσει να λειτουργήσει χωρίς διακοπή.
Όσον αφορά την τεχνική ανάπτυξη του SIS II, η Επιτροπή επιθυµεί να τονίσει ότι θα έχει
ανάγκη της υποστήριξης και της συνεργασίας των κρατών µελών και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στους τοµείς που τα αφορούν και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Η εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών θα ζητηθεί σύµφωνα µε την επιτροπολογία που
ευρίσκεται υπό έγκριση στο Συµβούλιο µετά από τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες, και σε
συντονισµό µε τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί παράλληλα στο Συµβούλιο για µη
τεχνικά θέµατα τα οποία όµως είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τεχνικής λύσης.
Προκειµένου να µην παρεµποδισθεί η καλή ανάπτυξη των τεχνικών θεµάτων του σχεδίου, θα
είναι ουσιαστικής σηµασίας να επιτευχθεί στο Συµβούλιο η απαραίτητη συµφωνία για τα
πολιτικά και νοµικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε το SIS II.
Είναι επίσης ουσιαστικής σηµασίας να τηρούνται ενήµερες οι υποψήφιες χώρες και να
µπορούν να συµµετέχουν µόλις αυτό καταστεί δυνατόν σε αυτές τις εργασίες ενόψει της
επίπτωσης που οι εργασίες αυτές θα έχουν για την προετοιµασία της ένταξής τους στην
Ένωση και για τη συµµετοχή τους στη συνεργασία Σένγκεν.
Η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται τακτικά ενήµερο για
την κατάσταση προόδου των εργασιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Πολιτικός(-οι) Τοµέας(-είς): ∆ΕΥ
∆ραστηριότητα(-ες): Συνεργασία στο πλαίσιο του Τίτλου IV της ΣΕΚ (θεωρήσεις εισόδου,
άσυλο, µετανάστευση και άλλες πολιτικές που έχουν σχέση µε την κυκλοφορία των
προσώπων) και του Τίτλου VI της ΣΕΕ (αστυνοµική και δικαστική συνεργασία στον
ποινικό τοµέα).
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SIS II
1.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ(-Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΤΙΤΛΟΣ(-ΟΙ)
ΜΕΡΟΣ A : A-7000 Επικουρικοί υπάλληλοι· A-7003 Αποσπασµένοι εθνικοί
εµπειρογνώµονες
A-701 Έξοδα αποστολών· A-7030 Συνεδριάσεις· A-7031 Επιτροπές

ΜΕΡΟΣ B : B5-840 - Σένγκεν
2.
2.1
2.2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό κονδύλιο της δράσης (µέρος B): 23,0 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ
Περίοδος εφαρµογής:
2002-2006

2.3

Συνολική πολυετής εκτίµηση των δαπανών:

α) Χρονοδιάγραµµα πιστώσεων ανάληψης
(δηµοσιονοµική παρέµβαση) (βλ. σηµείο 6.1.1)
2002

Πιστώσεις
αναλήψεων
υποχρεώσεων

0,500

Πιστώσεις
πληρωµών

0,300

υποχρεώσεων/πιστώσεων

πληρωµών

Εκατ. ευρώ (µε ακρίβεια 3ου δεκαδικού ψηφίου)
2003 2004
2005
2006
2007 Σύνολο
-

5,200

5,700

5,000

-

16,400

0,200 4,000

4,250

4,250

2,400

16,400

β) Τεχνική και διοικητική συνδροµή (Τ∆Σ) και δαπάνες στήριξης (∆Σ) (βλ. σηµείο 6.1.2)
ΠΑΥ

0,350

0,500

0,300

0,300

0,350

ΠΠ

0,300

0,500

0,300

0,300

0,200
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1800
0,200

1800

(στρογγυλοποιηµένα ποσά)
Υποσύνολο a+b

ΠΑΥ

0,850

0,500

5,500

6000

5,350

ΠΠ

0,600

0,700

4,300

4,450

4,450

18,200
3,600

18,200

γ) Συνολική δηµοσιονοµική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων και άλλων δαπανών
λειτουργίας
(βλ. σηµεία 7.2 και 7.3)
ΠΑΥ/ΠΠ

0,500

1000

1,100

1,100

1,100

4,800

23,000

(στρογγυλοποιηµένα ποσά)

ΣΥΝΟΛΟ α+β+γ

2.4

ΠΑΥ

1,350

1,500

6,600

7,100

6,450

ΠΠ

1,100

1,700

5,400

5,650

5,550

23,000

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές

þ


2.5

3,600

Πρόταση συµβατή µε τον υπάρχοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
Η πρόταση αυτή απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού κεφαλαίου των
δηµοσιονοµικών προοπτικών,
συµπεριλαµβανοµένης, ενδεχοµένως,
διοργανικής συµφωνίας.

αναδροµής

στις

διατάξεις

της

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων



Ουδεµία δηµοσιονοµική επίπτωση (αφορά τις τεχνικές πτυχές τις σχετικές µε
την εφαρµογή ενός µέτρου)
Ή



∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις - Οι επιπτώσεις επί των εσόδων είναι οι
ακόλουθες:

Σηµείωση: όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη µέθοδο
υπολογισµού του αποτελέσµατος επί των εσόδων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται
σε χωριστή σελίδα που επισυνάπτεται στο παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο...

-
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εκατ. ευρώ (µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου)
Πριν από
τη δράση
(έτος n-1)

Κονδύλιο του Έσοδα
προϋπολογισµού

Κατάσταση µετά τη διεκπεραίωση της δράσης
Έτος

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n3

α) Έσοδα σε
απόλυτους όρους1
β)Τροποποίηση
εσόδων2

των ∆

(Πρέπει να περιγραφεί κάθε σχετικό κονδύλιο του προϋπολογισµού, προσθέτοντας
τον κατάλληλο αριθµό κονδυλίων στον πίνακα, εφόσον το αποτέλεσµα αφορά
περισσότερα του ενός κονδύλια του προϋπολογισµού)

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.

Φύση της δαπάνης

ΜΥ∆
4.

∆Π

Νέα

ΟΧΙ

Συµµετοχή
ΕΖΕΣ
ΟΧΙ

∆Π
Συµµετοχή
υποψηφίων
για
προσχώρηση
χωρών
ΝΑΙ
ΑΡΙΘ. 3

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Το παρόν δελτίο δεν είναι δηµοσιονοµικό δελτίο που συνοδεύει νοµοθετική πρόταση αλλά
δελτίο που αφορά την έναρξη σχεδίου. Η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του SIS II θα
χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω τη θέσπιση νοµοθετικών µέτρων τα οποία θα πρέπει να
θεµελιώνονται στα άρθρα 30, 31 34 ΣΕΕ και 62, 63 και 66 ΣΕΚ.
5.
5.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέµβασης

5.1.1 Επιδιωκόµενοι στόχοι

Το SIS αποτελεί ουσιαστικό και απαραίτητο εργαλείο για να επιτρέψει να λειτουργήσει στην
πράξη η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ένα χώρο απαλλαγµένο ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα, που αναφέρεται στον τίτλο V του τρίτου µέρους της συνθήκης ΕΚ. Το
υφιστάµενο σύστηµα, όπως σχεδιάστηκε εδώ και δέκα περίπου έτη και το οποίο λειτουργεί
από το 1995, οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να επιτρέψει τη συµµετοχή όλων των κρατών
µελών µετά τη διεύρυνση της ΕΕ. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες µελέτες και να
αναληφθούν οι απαραίτητες δράσεις για να µπορέσει να εγκατασταθεί ένα σύστηµα SIS
δεύτερης γενιάς. Οι δαπάνες που θα προέλθουν από την υλοποίηση αυτών των µελετών και
αυτών των δράσεων θα χρεωθούν στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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5.1.2 Μέτρα σχετικά µε την ex ante αξιολόγηση

Η παρούσα δηµοσιονοµική κατάσταση αφορά την απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων,
ικανοτήτων διαχείρισης, υλικού και λογισµικού, κλπ. καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου και
βασίζεται:
-

στις αρχικές εκτιµήσεις των βελγο-σουηδικών πρωτοβουλιών·

-

στην αξιολόγηση των συνεπειών των εργασιών που διεξάγονται στις οµάδες εργασίας του
Συµβουλίου·

-

στις εκτιµήσεις που βασίζονται στους προσανατολισµούς της Επιτροπής και στην
εµπειρία της σε σχέδια πληροφορικής·

-

στην εµπειρία της ανάπτυξης και της διαχείρισης του ισχύοντος SIS και στις διαφορές
που προβλέπονται ή αναµένονται µεταξύ των δύο συστηµάτων. Πρέπει να υπενθυµιστεί
ότι το SIS 1+, και η µετάβαση προς το δίκτυο SISNET, ανήλθαν σε συνολικό κόστος 11
εκατ. ευρώ από την έναρξη του σχεδίου. Το SIS II πρέπει να µπορεί να αντιµετωπίζει
πολύ µεγαλύτερο αριθµό χωρών, µεγαλύτερο αριθµό πληροφοριών και µεγαλύτερους
όγκους δεδοµένων. Πρέπει να κατοχυρώνει καλύτερη ασφάλεια και να αποτελεί ευέλικτη
λύση για να µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά
την εισαγωγή του όταν θα υπάρχουν νέες απαιτήσεις αλλαγών.

Το σχέδιο SIS II είναι ένα σχέδιο µεγάλης κλίµακας, το οποίο µπορεί να συγκριθεί µε άλλα
σηµαντικά σχέδια πληροφορικής των Κοινοτήτων όπως το CIS ή το σύστηµα "Transit "22. Το
συνολικό ποσό του είναι ανώτερο από το συνολικό ποσό που ορίστηκε αρχικά στο
δηµοσιονοµικό δελτίο που προσαρτάται στις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες που προτείνουν
επιτροπολογία για να συνδράµει την Επιτροπή στις εργασίες της, αλλά θεµελιώνεται σε
εµπεριστατωµένη ανάλυση των συνηθισµένων αναγκών που υπάρχουν για σχέδια
πληροφορικής αυτής της κλίµακας και αυτής της ευαισθησίας, κυρίως µε όρους διαχείρισης
του σχεδίου και ανάπτυξης του συστήµατος.
Ανεξάρτητα από τη φροντίδα που δόθηκε για την ανάλυση του κόστους του σχεδίου, τα
στοιχεία που ορίζονται πρέπει να θεωρούνται ως απλές υποθέσεις εργασίας. Τα στοιχεία για
το 2002 βασίζονται στην αξιολόγηση των αναγκών για την έναρξη του σχεδίου. Για το 2003
και τα επόµενα έτη, τα στοιχεία είναι αναπόφευκτα ενδεικτικά επειδή πρέπει να
αναθεωρηθούν σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας. Μπορούν επίσης
ενδεχοµένως να επηρεαστούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Συµβούλιο οι οποίες
θα έχουν επίπτωση στο σχέδιο και στην τεχνική λύση που θα επιλεγεί για το SIS II.
5.1.3 Μέτρα µετά την ex post αξιολόγηση
(Στην περίπτωση ανανέωσης ενός προγράµµατος, πρέπει επίσης να περιγραφούν εν συντοµία τα
διδάγµατα που πρέπει να αντληθούν από την ενδιάµεση ή ex post αξιολόγηση).

Λόγω του γεγονότος ότι ο σχεδιασµός και η διαχείριση του SIS I αποτελεί ευθύνη των
κρατών µελών, δεν υπάρχει ex post αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανάπτυξη του SIS II,

22

Το "Transit system", ένα νέο τελωνειακό σύστηµα το οποίο ξεκίνησε και διευθύνεται από την
Επιτροπή, αντιστοιχεί σε χρηµατοδότηση 15 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη φάση του (πιλοτικό σύστηµα)
και θα κοστίσει 15 εκατ. ευρώ επιπλέον κατά τη δεύτερη φάση του.
25

όπως προτείνεται από την παρούσα ανακοίνωση, λαµβάνει εντούτοις υπόψη την εµπειρία που
έχει αποκτηθεί κατά την ανάπτυξη και διαχείριση του SIS I.
5.2
(1)

Προβλεπόµενες δράσεις και τρόποι δηµοσιονοµικής παρέµβασης
Μία µελέτη σκοπιµότητας
Θα πραγµατοποιηθεί µελέτη σκοπιµότητας, που θα πραγµατοποιηθεί σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, για να καλύψει τα τεχνικά, οικονοµικά και οργανωτικά
θέµατα της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του SIS II.
Η µελέτη θα πρέπει να αποτελέσει σταθερή βάση για να διατεθούν οι απαραίτητοι
ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι τόσο για την ολοκλήρωση του σχεδίου όσο και για
την καλή λειτουργία της λύσης που θα επιλεγεί τελικά.
Η µελέτη θα αξιολογήσει την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για να αναπτυχθεί η
τεχνική υποδοµή του SIS II. Θα προσδιορίσει επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραµµα για
την εγκατάσταση του συστήµατος, θα συµβάλει στον καθορισµό των απαραίτητων
ενεργειών για να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που έχουν σχέση µε τη θέση
σε λειτουργία του σχεδίου, θα επαληθεύσει την ύπαρξη των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εντός των προβλεπόµενων
προθεσµιών και θα αναλύσει µία λύση δικτύου για το SIS II, καθώς και το κόστος.
Επιπλέον, η µελέτη θα εξετάσει το κατά πόσον θα είναι πιο αποτελεσµατικό να
υπάρχει ένα κεντρικό ή αποκεντρωµένο σύστηµα, ακόµα και αν αυτή η επιλογή, η
οποία υπερβαίνει τις τεχνικές εργασίες, πρέπει να αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο.

(2)

Φάση ανάπτυξης και οικοδόµησης
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που αποβλέπει στην επιλογή του
προµηθευτή της τεχνικής λύσης η οποία θα αρχίσει να θέτει σε λειτουργία το
σύστηµα, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της Επιτροπής, αποτελεί την έναρξη της
δεύτερης φάσης.

(3)

Φάσεις αποδοχής και προσαρµογής στις ανάγκες των χρηστών
Οι δοκιµές αποδοχής θα πραγµατοποιηθούν πριν από την προσαρµογή, για να
αξιολογηθεί η προτεινόµενη λύση σε σχέση µε καθορισµένες τεχνικές επιταγές, και,
σε ένα επόµενο στάδιο, µετά την προσαρµογή, υπό το φως των αναγκών των
χρηστών. Το περιεχόµενο της προσαρµογής σε συγκεκριµένες ανάγκες θα εξαρτηθεί
από την ελαστικότητα της επιλεγείσας λύσης (ανάλογα µε το αν αυτή θα πρέπει να
προσαρµοστεί σε νέα καθήκοντα ή αν προσαρµοστεί από µόνη της σε νέες
λειτουργίες).

(4)

Μετάβαση προς το SIS II και προετοιµασία της λειτουργικής φάσης
H µετάβαση από το SIS I στο SIS II, καθώς και η προετοιµασία της ένταξης των νέων
κρατών µελών, αποτελούν την τελική φάση του σχεδίου. Η µετάβαση προς το SIS II
θα αποτελέσει το αντικείµενο αξιολόγησης κινδύνου µε σκοπό να αποφασιστεί το
κατά πόσον είναι πιο αποτελεσµατικό να χρησιµοποιηθούν παράλληλα τα δύο
συστήµατα σε µία φάση προηγούµενη της λειτουργίας ή να υπάρξει άµεση µετάβαση
από το SIS I στο SIS II.
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Εξάλλου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής έναρξη της λειτουργικής φάσης, η
πρόσκληση υποβολής προσφορών που παρουσιάζεται στο σηµείο (2) πρέπει να
προβλέψει ότι ο αντισυµβαλλόµενος επιφορτίζεται µε τη συντήρηση και την
υποστήριξη.
5.3

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Η εφαρµογή της ανάπτυξης θα εξασφαλιστεί υπό την άµεση διαχείριση της Επιτροπής µε τη
χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων (βοηθητικοί υπάλληλοι και END) επειδή υπάρχει
ανάγκη για τεχνική εµπειρογνωµοσύνη υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα
συµµετέχουν στενά στις εργασίες µέσω της επιτροπολογίας που θα πρέπει να δηµιουργηθεί
προς το σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.
6.
6.1

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο µέρος Β (για όλη την περίοδο
προγραµµατισµού)

(Η µέθοδος υπολογισµού των συνολικών ποσών που παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα
πρέπει να εξηγηθεί από την κατανοµή στον πίνακα 6.2. )
6.1.1 ∆ηµοσιονοµική παρέµβαση

Κατανοµή

2002

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (µε ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)
2003

∆ράση 1
0,500
Μελέτη σκοπιµότητας
∆ράση 2
Απόκτηση και εφαρµογή
του συστήµατος
∆ράση 3
Ανάπτυξη και µετάβαση
∆ράση 4
∆ίκτυο
ΣΥΝΟΛΟ 0,500

2004

2005

2006

2007 και

επόµενα
οικονοµ.
έτη

Σύνολο

0,500

4,700

4,700

4,500

13,900

0,500

0,500

1,000

0,500

0,500

5,200

5,700

1,000

5,000

16,400

6.1.2 Τεχνική και διοικητική συνδροµή (Τ∆Σ), δαπάνες στήριξης (∆Σ) και δαπάνες ΠΑΥ
(πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)
2002

1) Τεχνική και διοικητική
συνδροµή (Τ∆Σ):

0,250

2003

0,250

2004

0,250
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2005

0,250

2006

0,250

2007 και

επόµενα
οικονοµ.
έτη

Σύνολο

1,250

α) Γραφείο τεχνικής
συνδροµής (ΓΤΣ)
β) Άλλη τεχνική και
διοικητική συνδροµή:

0,100

0,250

0,050

0,350

0,500

0,300

0,400

- intra-muros:
- extra-muros:
εκ των οποίων για την
κατασκευή και τη συντήρηση
µηχανοργανωµένων
συστηµάτων διαχείρισης:

Υποσύνολο 1

0,250

0,250

1,650

0,050

0,050

0,100

0,050

0,050

0,100

0,300

0,300

1,750

2) ∆απάνες στήριξης (∆Σ):

α) Μελέτες
β) Συνεδριάσεις
εµπειρογνωµόνων
γ) Ενηµέρωση και
δηµοσίευση
Υποσύνολο 2

ΣΥΝΟΛΟ

0,350

0,500

0,300

Υπολογισµός του κόστους ανά εξεταζόµενο µέτρο στο µέρος Β (για ολόκληρη
την περίοδο προγραµµατισµού)

6.2.

(Στην περίπτωση που πρόκειται για περισσότερες της µίας δράσης, είναι σκόπιµο να δοθούν
σχετικά µε τα συγκεκριµένα µέτρα για κάθε δράση οι διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για τον
υπολογισµό του µεγέθους και του κόστους των εγχειρηµάτων)

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (µε ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

Κατανοµή

Τύπος
εγχειρηµάτων
/αποτελέσµατα
(σχέδια,
φάκελοι...)

Αριθµός
εγχειρηµάτων/
αποτελέσµατα
(σύνολο για τα
έτη 1…n)

Μέσο µοναδιαίο
κόστος

1

2

3

∆ράση 1
- Μέτρο 1
- Μέτρο 2
∆ράση 2
- Μέτρο 1
- Μέτρο 2
- Μέτρο 3
Κλπ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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Συνολικό κόστος

(σύνολο για τα έτη
1…n)

4=(2X3)

Εφόσον χρειάζεται, να εξηγηθεί ο τρόπος υπολογισµού
7.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7.1.

Επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων πόρων από το 2004
Σύµφωνα µε την επαναληπτική ανάπτυξη της εγκατάστασης του SIS II, οι
επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων και διοικητικών πόρων το 2002 και 2003 θα είναι
κατώτερες όπως ορίζεται κάτωθι:
Προσωπικό που θα διατεθεί για τη
διαχείριση της ενέργειας µε χρήση των
υφιστάµενων και/ή συµπληρωµατικών
πόρων

Κατηγορίες θέσεων
απασχόλησης

Μόνιµες θέσεις
Μόνιµοι ή
έκτακτοι
υπάλληλοι

A
B

Άλλοι ανθρώπινοι
πόροι
Σύνολο

Σύνολο

Περιγραφή των καθηκόντων που
απορρέουν από τη δράση

Έκτακτες θέσεις

3
1

3
1

8

8

12

12

Εφόσον είναι απαραίτητο, µπορεί να
προσαρτηθεί πληρέστερη περιγραφή των
καθηκόντων

2 επικουρικοί A
1 END
4 επικουρικοί B
1 επικουρικός Γ

Επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων πόρων το 2002 : 2 επικουρικοί A, 1 END, 1
επικουρικός Γ
Ενοποιηµένη επίπτωση επί των ανθρωπίνων πόρων το 2003 : 4 µόνιµοι υπάλληλοι, 2
επικουρικοί A, 1 END, 1 επικουρικός B, 1 επικουρικός Γ
7.2

Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων πόρων
Είδος ανθρωπίνων πόρων

Ποσά σε ευρώ

Μόνιµοι υπάλληλοι
Έκτακτοι υπάλληλοι
Άλλοι ανθρώπινοι πόροι

Σύνολο

Μέθοδος υπολογισµού *

432.000

4 µόνιµοι υπάλληλοι 108.000*4

182.000
43.000
42.000
216.000

2 επικουρικοί A 91.000*2
1 END 43.000
1 επικουρικός Γ 42.000
4 επικουρικοί B 54.000*4

915.000

Συνολική δηµοσιονοµική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων το 2002 : 267.000 ευρώ
Συνολική ενοποιηµένη δηµοσιονοµική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων το 2003 : 753.000
ευρώ
Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες.
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7.3

Άλλες δαπάνες λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Κονδύλιο του προϋπολογισµού
(αριθ. και τίτλος)

Ποσά σε ευρώ

Συνολικό ποσό (Τίτλος A7)
A0701 – Αποστολές
A07030 – Συνεδριάσεις
A07031 – Υποχρεωτικές επιτροπές (1)
A07032 – Μη υποχρεωτικές επιτροπές (1)
A07040 – ∆ιαλέξεις
A0705 – Μελέτες και διαβουλεύσεις
… Άλλες δαπάνες (να προσδιοριστούν)

Μέθοδος υπολογισµού
10 αποστολές Στρασβούργο 745*10

26.760
60.000
140.000

12 αποστολές υποψήφ. χώρες 1800*12
4 συνεδριάσεις/έτος*15.000
10.000 * 14 συνεδριάσεις

Συστήµατα πληροφόρησης (A-5001/A-4300)
Άλλες δαπάνες - µέρος A (να προσδιοριστούν)
Σύνολο

226.760

Άλλες δαπάνες λειτουργίας το 2002 : A07031 υποχρεωτικές επιτροπές 100.000 ευρώ, A0701αποστολές 8.200 ευρώ
Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 µήνες
(1)

Προσδιορίστε το είδος επιτροπής καθώς και την οµάδα στην οποία ανήκει.

I.
II.
III.

Ετήσιο σύνολο από το 2004 (7.2 + 7.3)
∆ιάρκεια της δράσης
Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

1.141.760 ευρώ
5 έτη
4.780.760 ευρώ

(Κατά τον υπολογισµό των ανθρωπίνων και διοικητικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη
δράση, οι Γ∆/υπηρεσίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αποφάσεις που θεσπίζονται από την
Επιτροπή κατά τη συζήτηση προσανατολισµού και έγκρισης του προσχεδίου προϋπολογισµού
(ΠΠ). Αυτό σηµαίνει ότι οι Γ∆ πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι µπορούν να
καλυφθούν από τα αρχικά ενδεικτικά κονδύλια που διατίθενται κατά την έγκριση του
προσχεδίου του προϋπολογισµού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η συγκεκριµένη δράση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά
την εκπόνηση του προσχεδίου του προϋπολογισµού, η Επιτροπή αποφασίζει εάν και πώς (µε
τροποποίηση του αρχικού ενδεικτικού κονδυλίου, ad hoc ανακατανοµή των κονδυλίων,
συµπληρωµατικό/τροποποιητικό προϋπολογισµό ή διορθωτικό του σχεδίου προϋπολογισµού)
µπορεί να γίνει δεκτή η εφαρµογή της προτεινόµενης δράσης)
8.
8.1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύστηµα παρακολούθησης

Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε εξάµηνο
έκθεση για την κατάσταση προόδου των εργασιών όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II.
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8.2

Λεπτοµέρειες και περιοδικότητα της προβλεπόµενης αξιολόγησης

Προβλέπεται η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δράσεων 2, 3 και 4 που προβλέπονται
στο σηµείο 5.2 µετά την υλοποίησή τους. Οι λεπτοµέρειες αυτής της αξιολόγησης θα
προσδιοριστούν κυρίως υπό το φως των αποτελεσµάτων της µελέτης σκοπιµότητας.
9.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Θα ισχύσουν οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων της Επιτροπής, που
εξασφαλίζουν τη συµφωνία µε την κοινοτική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις.
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